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prevederi și măsuri îi ocupă

Mina Uricani Mina

z""

Acumulînd peste 1 200 tone de cărbune peste sarcinile de plan la zi forma
ția de lucru condusă de minerul Florea Petrișor se situează pe primul loc 

în întrecerea socialistă între brigăzile din cadrul sectorului II de la I.M. Vul
can.

Ștefan NEMECSEK

îndreptar al întregii munci politice pentru 
creșterea ritmului dezvoltării și amplificarea 
reglărilor economico-sociale In Valea Jiului
încrezători în perspectiva tot mai di- tărîrii, în _ 

sarcinile ce le revin organelor și orga
nizațiilor de partid din colectivele mi
niere de a intensifica munca politico- 
organizatOrică și educativă în vederea 
încheierii cu bune rezultate economice 
a actualului cincinal.* Organele și orga
nizațiile de partid din acest domeniu au 
obligația să militeze și acționeze in
tens pentru realizarea angajamentelor 
asumate pe anul 1982 vizînd depășirea 
planului combinatului minier cu 52 000 

tone de cărbune net, livrarea suplimen
tară a 100000 tone de cărbune 
energetic. In botărîre cît și . 
în dezbaterile conferinței au fost su
bliniate posibilitățile și rezervele ee 

se cer mai bine valorificate în domeniul 
minier, cerîndu-șe în acest sens orga
nelor și organizațiilor de partid să în-

natnică a dezvoltării armonioase a mu
nicipiului, în viitorul prosper pe care 
l-a prefigurat Conferința organizației 
municipale de partid pentru dare de 
seamă și alegeri, delegații au aprobat cu 
căldură hotărîrea supusă dezbaterii. A- 
vînd conținutul elaborat pe baza sarci
nilor politice și economico-sociale reve
nite V’ăii Jiului din obiectivele Con
gresului al Xll-lea, Hotărîrea Conferin
ței organizației municipale de partid — 
al cărei proiect a fost completat și îm
bogățit cu noi măsuri reieșite din luă
rile de cuvînt și propunerile făcute de 
delegați — în forma ei finală adoptată 
se constituie într-un prețios îndreptar 
practic de acțiune a organelor și orga
nizațiilor de partid nou alese pentru în
făptuirea. rolului de conducător politic ____ ____ ____ ___
în întreaga activitate economico-socia- drepte preocupările consiliilor oame- 
lă, în toate domeniile vieții din Valea nilor muncii precum și ale cadrelor teli- 
Jiului. Ghidîndu-și întreaga activitate nico-inginerești spre intensificarea cer- 
Viitoare după hotărîrea Conferinței, co- cetării geologice în vederea descoperirii 
mitetele de partid municipal, orășenești, și valorificării de noi rezerve de cărbu- 
comunale, cele din întreprinderi și ins
tituții și din cartiere, toate organizațiile 
de partid din municipiu sînt chemate 
să dea viață cu fermitate fiecărei pre
vederi și măsuri astfel îneît să se rea
lizeze o nouă calitate în 
partid, în viața economico-socială, 
valorificarea superioară a potențialului 
tehnic și uman'.

Locul predominant în conținutul ho

munca de 
în

ne. Realizarea susținută a programului 
de mecanizare și a noilor tehnologii de 
exploatare, folosirea la capacitate a com
plexelor mecanizate și a celorlalte uti
laje din dotarea minelor, creșterea pro
ductivității muncii fizice, îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-inateriale și spri
jinirea brigăzilor miniere în realizarea

’C»nt»quar« tn oao 0 2-a<

N. ȘTEFAN

NumeZe orașelor noas
tre au puternice rezo
nanțe. istorice, asaltează 
cu temeritate verticale- 
le .'necesității, ■ posțdă 
nebănuite, mirifice 
constelații umane, ira
diază — din adîncurile 
nopților subpămîntene 
și pînă în adîncurile 
depărtărilor albastre — 
doar lumină și lumină; 
și nu e de. mirare

ș lunci că. ordinea de zi
■ în planul cotidianului, 
; o constituie lumina.
i Lumină e forța trai- 
• ntcă- ce unește oamenii
; în cumpăna întîmplări- 
; lor nebănuite, lumină e 
; sudoarea minerului pre- 
; linsă-n temelia tăcerilor 
i zbuciumate a nopților 
. paradoxale ; și tot lumi- 
'■ nâ e surîsul copilăriei 
î ce deslușește iniiia oa-
■ ră arpegiile muncii.
; Le vei întreba pe ori- 
: cine — de oriunde — 
i. cîți locuitori numără 
i Valea Jiului, poate nu va 
i ști să-ți răspundă. De-l 

vei întreba, însă, ce re
prezintă astăzi Valea 
Bucuriei pentru țară, îți 
va afirma cu siguranță: 
în adîncurile Văii se 
zămislesc, și veghează 
rădăcina luminii,. cele 
mai frumoase stele

; tinse vreodată de in
: omenească:

Elena CI BECHERII.', 
elevă

Dotări tehnice pentru 
agricultura Văii Jiului

Economii prin recondiționarea 
pieselor recuperate

lelor agricole. închirierea 
se face printr-o comandă 
adresată la I.G.C.L. Petro
șani, iar lucrările se exe- 

re au fost redate cultivă- cută contracost. Pentru a- 
rat se percepe o sumă de 
250 lei/ha, iar pentru gră- 
pat 15 lei/ha. In scopul e- 
fectuării lucrărilor agrico
le în timpul optim, este 
bine ca solicitanții să se 
adreseze din timp unității 
prestatoare de servicii -pen
tru a se asigura o eșalona
te corespunzătoare a fie
cărei operații. .■■-■■■■. -

Așa cum am mai infor
mat cititorii noștri, în a- 
cest an au fost identificate 
noi suprafețe de teren ca-

rii. Pentru a veni în spri
jinul unităților cărora le-au 

: fost repartizate terenuri, 
cît și al cetățenilor care 
posedă terenuri agricole, 
I.G.C.L. Petroșani a fost 

(l. ; dotată cu patru tractoare
inii i noi U. 650, cu pluguri, dis-

■ cuitoare, grape și remorci
. pentru pregătirea teren u-
j Iui și' transportul mațeria-

Colectivul minei Uricani, 
una dintre marile producă
toare de cărbune pentru 
cocs din Vaiea Jiului și 
din țară, raporta, cu în
dreptățită mîndrie, la în
ceputul schimbului 1 al zi
lei de 29 martie îndeplini
rea prevederilor de plan 
trimestriale eu aproape 6 
zile mai devreme.

La obținerea acestui im
portant succes o contribu
ție deosebită și-au adus-o 
minerii Sectoarelor I și II. 
Din cadrul sectorului II, 
s-au remarcat în mod deo
sebit minerii formației 
conduse de Ilie Amorări- 
ței, brigadă care exploa
tează cel mai mare și mai 
modern complex mecanizat 

tăiere și susținere din

Problema recuperării și 
redării în circuitul econo
mic a. materialelor ; și 
pieselor refolosibile cons
tituie o preocupare per- 
'manentă a colectivului de 
la Autobaza de transport 
Petroșani a C:M.V.J. în
că de la începutul anului, 
maistrul de atelier Mir
cea Vesa împreună cu în
tregul colectiv de meca
nici a luat hotărîrea să 
recupereze orice piesă ce 
poate fi refolosită. Por
nind de Ia această idee " 
s-a discutat cu fiecare 
mecanic și șofer să : acor
de toată atenția recupe
rării5: și recondiționării 

țară. Rezultatele obținute 
sînt o confirmare a temei
nicei analize făcute de 
conducerea întreprinderii 
miniere Uricani, a valorifi
cării optime a tuturor po
sibilităților pentru crește
rea producției de cărbune 
extras, pe seama sporirii 
productivității muncii în 
cărbune și în mod deosebit 
în abataje. In 24 martie 
consemnam aprecierea di
rectorului minei ing. Carol 
Sch.reter, care spunea: „La 
nivelul trimestrului sarcini
le de plan vor fi depășite, 
cu aproximativ 14 000 to
ne de cărbune", ,

La zi producția de căr
bune extrasă suplimentar 
este de aproape 15 000 tone 
de cărbune pentru cocs.

Peste Jiul de Est. în 
zona Livezeni se află 
în stadiu avansat de 
construcție noul pod, e- 
xecutat de secția <le dru
muri și poduri din De
va, aparținînd Între
prinderii de drumuri și 
poduri naționale, Bucu
rești. Colectivul care 
lucrează aici și-a luat 
angajamentul de a res
pecta termenul de pre
dare a acestei lucrări, 
de mare interes pentru 
traficul rutier. In ima- 

I gine, un aspect de mun
că din cadrul șaiitiertt-

pieselor și înlăturării ri
sipei de orice fel.

De la începutul aces
tui an și pînă în prezent 
din ans.amble și suban- 
samble recuperat*;. co- 

. lecții ul atelierului a reu
șit să recondiționeze 12' 
motoare SR, ceea ce a 
condus la realizarea unei 
economii în 
105 inii lei.

■ recuperarea 
la motoare, _  ____
s-au mai recondiționat a- 
riumite piese de la insta
lații) de frînare, ca : sa
boți de față și spate, 
centuri de frîne de mină 
și altele. Desigur că po-

valoare ' de 
In afară de 
pieselor de 

în . atelier

Vulcan
Constanța realizărilor și 

ritmicitatea depășirilor au 
situat minerii Vulcanului 
în rîndul celor mai harni
ce colective ele oameni ai 
muncii din Valea Jiului. 
Depășirea zilnică a preve
derilor de plan și sarcinilor 
suplimentare ce reveneau 
întreprinderii au condus la 
obținerea unui plus, de la 
începutul anului, de pes
te 25 500 tone de cărbune, 
producție extrasă supli
mentar pentru energie elec
trică și care le-a așigurat 
îndeplinirea prevederilor 
de plan cu 5 zile înainte 
de termen. Și de această 
dată afirmațiile directoru
lui minei, ing. loan Du- 
mitra.ș, publicate în ziarul 
nostru din 26 martie — 
„Vom avea extrase supli
mentar la sfîrșitul acestui 
trimestru aproximativ 
25 000 tone de cărbune pen
tru energie* sînt confir
mate de rezultatele obținu
te.

Numai la cărbunele pla
nificat să se extragă din 
abatajele susținute metalic 
depășirea a fost de • 66 la 
sută, iar la tăierea meca
nică de 41) la sută. In ace
lași timp valoarea produc
ției nete a fost depășită cu 
46 la sută, iar sporul pro
ducției marfă, în raport cu 
planul, se ridică la peste 
8 400 000 lei.

sibilitățile de recuperare 
șiÂ’econdiționare sînt de- , 
parte de a fi epuizate, a- 
șa că mecanicii auto ai 
atelierului nu se vor o- 
pri aici. Dezideriu Tănă- 
sele, Anton Kovacs și 
David Borsoi sînt doar 
cîțiva dintre cei care au 
recuperat cele mai multe 
piese bune de recondițio

nat, dar întregul colectiv al , 
atelierului este hotărî! 
să-și sporească și mai 
mult preocuparea în a- 
ceastă direcție. (Vasile 
BELDIE)



cărbune
mai mult și mai bun!

Dominante ale dezbateri
lor, problemele creșterii 
producției de cărbune, ca
lității producției și sporirii 
eficienței in aplicarea nou
lui mecanism eeonomico- 
financiar au fost analizate 
in profunzime, fiind subli
niate de către vorbitori noi 
căi de acțiune, rezerve a 
căror valorificare este în 
m3? ură să conducă la rea
lizarea integrală a sarcini
lor acestui an și următorii 
ai cincinalului, în domeniul 
mineritului.

„Rezultatele obținute in 
acest an sînt o dovadă e- 
locventă a puternicului a- 
tașament al minerilor la în
treaga politică a partidu
lui și statului nostru — a 
spus loan Dumitraș, direc
torul I.M. Vulcan. De la 
începutul anului colectivul 
nostru a acționat pentru 
sporirea producției și a ex
tras peste plan 25 000 to
ne de cărbune, existînd în 
continuare condiții de rea
lizare a sarcinilor supli
mentare". Iosif Clamba și 
ștefan Alba, șefi de briga
dă la minele Lonea s,. 
respectiv, Petrila, au evi
dențiat acțiuni politico-edu
cative desfășurate în for
mațiile de lucru pe carele 
conduc, menite să întăreas
că disciplina tehnologică și 
a muncii, respectarea nor
melor de protecție a muncii 
în industria minieră, mobi-

.....  .. ............ .......................... .............. ...— ....... , ,..V.------------

Integrarea în vățămîntului superior 
cu producția și cercetarea științifică

In cadrul dezbaterilor tuși, promoyabiiitatea stu- 
din conferința municipală 
de partid, prof. univ. dr. 
ing. Nicolae Dima, secreta
rul comitetului de partid 
din Institutul de mine din tisfăcătoăre, ceea ce a creat 
Petroșani, a subliniat res- o sporită atenție pentru dl- 
poiisabilitatea cu care se versificarea și calitatea în- 
acționează în formarea 
specialiștilor în minerit, ■ 
pregătiți pentru a avea o 
înaltă competență moral- 
pplltică și profesional-ști- 
ințifică. Vorbitorul a evi
dențiat că prin integrarea 
multilaterală a învățămîn- 
tului superior cu practica 
și cercetarea științifică, 
prin perfecționarea meto
delor de transmitere a 
cunoștințelor, s-au obținut 
importante rezultate. To-

llzarea fiecărui om la rea
lizarea și depășirea sarci
nilor. Vorbind despre ne
cesitatea creșterii gradului 
de mecanizare, cei doi, a- 
lături de Teodor Boncalo, 
maistru, șef de brigadă la 
sectorul IV al I.M, Lupeni, 
Erou al muncii socialiste, 
s-au referit și au l'ăcut pro
puneri la o altă mare re
zervă de . creștere a pro
ducției, productivității mun
cii și eficienței economice 
în procesul de extracție. 
Minerii și specialiștii par- 

i ticipanți la dezbateri, in-
• . clusiv Nicolae Vîlcea, di

rectorul I.P.C.V.J., au su
bliniat una din cerințele 
de bază ale acestui an în 
mineritul Văii Jiului : apli
carea cu consecvență a pro
gramului stabilit pentru 

îmbunătățirea calității căr
bunelui, cea mai importan
tă sursă la ora actuală de 
creștere a producției de 
cărbune care o livrează 
Valea Jiului economiei na
ționale, energeticii și si
derurgiei românești. Țării 
— cărbune cit mai mult și 

și, mai bun ta fost deviza 
pentru înfăptuirea căreia 
s-a cerut să acționeze 
ferm, energic, mult mai e- 
ficient toate organele și 
organizațiile de partid din 
minerit — sarcină politică 
și patriotică de cea 
mare însemnătate.

mai

denților la examene, in
dicator sintetic al eficien
ței activităților instructiv- 
educătive, este încă nesa- 

vățămîntului din Institutul 
de mine. „In urma anali
zelor efectuate în organi
zația noastră de partid — 
a spus vorbitorul — am 
elaborat un plan concret 
de măsuri care va conduce 
ia stabilirea unei atmosfe
re de ordine și disciplină 
universitară, de" exigență 
pentru calitatea muncii 
noastre. Tn această acțiu
ne de mare valoare moral- 
politică. este integrată și

O nouă calitate în înfăptuirea 
rolului conducător al partidului

In cadrul dezbaterilor, 
la necesitatea creșterii 
continue a rolului condu
cător al partidului, a u- 
nei noi calități în munca 
și viața de partid s-a re
ferit tovarășul Horea To- 

. ma, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid Lupeni. „Este evi
dent. a arătat vorbitorul, 
că în ultima perioadă a 
crescut rolul adunărilor 
generale ale organizațiilor 
ele partid, învățămîntul po
litico-ideologic este mai 
eficient, propaganda ac
ționează stăruitor pentru 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste înain
tate. Cu toate acestea, a- 
vem numeroși oameni ai 
muncii,- chiar membri de 
partid, care absentează ne- 
motivat, 
ximum 
creează 
șurarea 
și această stare de lucru 
nu este străină - de unele 
lipsuri ale organizațiilor 
de partid. Recentele adu
nări și conferințe de ale
geri — desfășurate in Lu
peni sub semnul unei înal
te exigențe comuniste — 
au dezvăluit că pentru a 
elimina cauzele care gene-

la ma- 
lucru, 
desfă- 
țehnice

nu folosesc 
timpul de 
greutăți în 
proceselor

Asociația studenților co
muniști care va trebui să-și 
sporească substanțial parti
ciparea la educația revo
luționară a studenților; A- 
vem convingerea că prin 
valorificarea tuturor resur
selor științifice și organi
zatorice de care dispunem, 
Institutul de mine va în
registra realizări remarca
bile în formarea de cadre 
eu pregătire superioară, 
la nivelul exigențelor ac
tuale ale industriei mi
niere, printr-o armonioasă 
împletire a invățămîntului 
;’U producția și cercetarea 
științifică1-. 

rează neajunsuri trebuie 
învinsă inerția în activi
tatea educativă. Pornim, 
deci, de la concluzia că în
făptuirea de către orga
nele și organizațiile de 
partid a rolului politic con
ducător se află în strînsă 
legătură cu pregătirea po- 
litico-ideologică a comu
niștilor, a cadrelor de 
partid, cu întregul proces. 
educativ, în lumina nor
melor statutare și ale co
dului eticii și echității so
cialiste. Mobilizat de o- 
rientarea decisivă a parti
dului spre aspectele calita
tive ale dezvoltării econo- 
mico-sociale, inclusiv spre 
o nouă calitate în munca 
de partid, comitetul» oră
șenesc, organele și orga
nizațiile de partid din Lu
peni vor acționa neîntre
rupt pentru perfecționarea 
stilului șî metodelor de

Apartamentele-realizate integral
Problematica investițiilor 

a constituit un 'punct dis
tinct în cadrul dezbateri- . 
ior conferinței municipale 
de partid. Pornind de la 
faptul că în ultimii ani 
peste jumătate din investi
țiile consiliului popular ju
dețean se execută în Va
lea Jiului, iar ponderea 
principală o au construcți
ile de apartamente, tova
rășii Dumitru Țurnă și 
Lazăr Filip au subliniat că 
se impune o ridicare la 
nivelul superior a activi
tății de investiții, respec
tarea termenelor de pre
dare și eliminarea chel
tuielilor neeconomieoase în 
acest important sector. Cu 
privire la construcția de 
locuințe se pune problema 
îmbunătățirii calității și 
gradului de confort. Pen
tru aceasta s-au avansat
idei valoroase, cum sînt 
renunțarea la soluția de 
construcție eu panouri 
mari, bistrat, care nu dă 
rezultate bune, iar în vt- 

Dinamism și eficiență în activitatea 
organizațiilor de masă

muncă, astfel incit să a- 
vem mereu resurse pen
tru creșterea eficienței 
muncii de conducere, a 
muncii de partid, pentru 
creșterea rolului conducă- ■ 
tor al organizațiilor de 
partid în viața orașului"

Problematica educativă și 
sarcinile ce stau în fața or
ganizaților de partid în a- 
cest domeniu au fost relie
fate și de tovarășul Cornel 
Bololoi, secretar ai comi
tetului de partid al minei 
UrieanI. „Prin mijloacele 
muncii de partid, a arătat 
vorbitorul, depunem efor
turi pentru formarea și 
dezvoltarea unei opinii co
lective de neîngăduință fa
ță de abateri. Milităm și 
acționăm pentru întărirea 
climatului de ordine șl: dis
ciplină, pe temeiul căruia 
vrem să situăm succesele 
noastre viitoare".

itor să se asigure o den
sitate optimă în amplasa
rea blocurilor. Este necesar, 
de asemenea, să crească 
ponderea blocurilor cu re
gim de înălțime de peste 
4 niveluri, avînd în vede
re lipsa de teren din loca
litățile Văii Jiului, iar la 
parter să fie construite 
spații comerciale și pentru 
unități prestatoare de ser
vicii către populație. In 
viitor trebuie să se renun
țe la pardosirea aparta
mentelor cu covoare din 
p.v.c, deoarece acestea nu 
corespund climei din Va
lea Jiului și sînt mai scum
pe ddcît parchetul și, prin 
urmare, să se asigure nu
mai pardoseli cu parchet.

Cu privire la activitatea 
de pe șantier s-a cerut să 
se combată practica dăună
toare de a raporta îndepli
nirea valorică a planului 
și să fie îndeplinit integral 
planul fizic de construcție 
a apartamentelor șl a o- 
biectivelor de dotări teh- 
nico-edilitare.

munci politice
Urmare din fxiiț l

planului, folosirea judicioa
să a forței de muncă, în
tărirea ordinii și discipli
nei, desfășurarea procesu
lui <ie extracție în condi
ții de securitate deplină — 
sînt pîrghii pe care le are 
în vedere Hotărîrea Con- ’ 
ferinței organizației mu
nicipale de partid de a fi 
acționate în activitatea 
minieră în sporirii
producției de", jteac și al 
îndeplinirii sarernwr și 
angajamentelor asumate, 
reducerii cheltuielilor ma
teriale și creșterii eficien
ței economice.

Reflactînd exigența cu 
care adunările generale și 
conferințele de alegeri din 
întreprinderi și orașe au 
dezbătut problematica dez
voltării multilaterale a lo-i 
calităților adopting măsuri 
pătrunse de o înaltă res
ponsabilitate față de ce
rințele calității vieții în 
Valea Jiului, Hotărîrea 
Conferinței organizației 
municipale de partid con
ține obiective majore ce 
vor sta pe agenda de lu
cru a organelor și organi
zațiilor de partid, a con
siliilor populare, privind 
realizarea investițiilor in
dustriale șî soeial-cultura- 
le, mai ales a numărului 
die apartamente planifica
te, dezvoltarea bazei ma
teriale în domeniul sănă
tății, invățămîntului șl 
culturii, comerțului și pres
tațiilor de servirii către 
populație. Prevederile IIo- 
tărîrii conferinței vizea
ză, totodată, înfăptuirea 
programului de autocon
ducere și autoaproviziona
re teritorială din; yalca 
Jiului, dezvollarea"’^wteh- 
niei și încheierea , j con
tracte cu statul la produse 
animaliere, toate acestea e- 
vidențiind grija ;i răspun
derea pe care organizația 
municipală de partid o ma
nifestă față de creșterea 
necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a 
oamenilor muncii din Va
lea cărbunelui.

Cu privire la valorifica
rea condițiilor deosebii de 
favorabile de: care Valea 
Jiuluk beneficiază în scopul 
dezvoltării zootehniei, în
deosebi pentru creșterea 
ovinelor, caprinelor, și bo
vinelor, pentru extinderea 
suprafețelor cultivate cu 
legume și porumb, ca și 
pentru îmbunătățirea pro
ducției finețelor și. pășu
nilor, în contextul unei 
contribuții substanțiale la 
autoaprovizionarea terito
rială și Ia fondul de pro
duse centralizat ai statu
lui, s-au făcut în cadrul 
dezbaterilor conferinței 
multe sublinieri. In cuvîn- 
tul său, secretara comite
tului comunal de partid A-, 
ninoasa, Valentina Cerchez, 
a spus, printre altele; „In 
anul 1881, comitetul comu
nal de partid a acționat

si a
Arh avut ca preocupare ‘ 
realizarea planului de con
tracte .și .achiziții, depășind 
sarcinile «piuă în prezent 
ia tineret bovin cu 27. 
capete, iar la porcine 
21 de capete".

- S-a apreciat însă 
preocupările și, mai ales, 

. rezultatele obținute in a- 
eest domeniu, nu sînt lâ 
nivelul cerințelor și posi
bilităților din fiecare loca
litate rurală sau urbană

. din Valea Jiului, că există 
mari rezerve, inclusiv o bo
gată experiență a generați
ilor anterioare, care tre
buie pusă în valoare pen
tru creșterea volumului de 
produse de origine anima
lieră destinate consumului 
populației și pentru Indus
tria ușoară, a suprafețelor 
de teren cultivate. > ,

suprafețelor cultivate
pentru cultivarea curților
cu legume, pentru desțele
niri și defrișări în vederea 
redării în circuitul agricol 
a unor noi suprafețe de te
ren. Dacă în urmă eu un 
an, în comună nu exista 
nici un solar, în prezent e- 
xistă zece asemenea insta
lații. A fost cultivată o 
suprafață de 3 hectare cu 
porumb hibrid, pentru pri
ma dată experimentat în 
comuna noastră, care a dat 
rezultate deosebite. De ase
menea. la sfîrșitul anului 
1981. s-au înregistrat creș
teri Ia toate speciile de a- 
nimale. Am acționat și pen
tru a da în folosința cetă
țenilor și a unor unități e- 
conomice din comună su
prafețe de teren în vede
rea cultivării cu legume, 
repartizînd tn acest scops 
suprafață de 1,3 hectare,

de 
cu

că

Problematica conducerii 
de către partid a organi
zațiilor de masă și obștești 
a ocupat un loc central în 
cadrul dezbaterilor. In cu- 
vînîul său, referindu-se la 
activitatea organizațiilor de 
sindicat. Petru Barb, pre
ședintele consiliului muni- 
cipa ,al sindicatelor subli
nia atît aportul pe care 
l-au avut organizațiile de 
sindicat îp realizarea sar
cinilor de plan la produc
ția fizică de cărbune, la 
întărirea ordinii și discipli
nei, la aplicarea principiu
lui autoconducerii munci
torești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, la gospo
dărirea judicioasă a- între
gii avuții a întreprinderi
lor miniere, cit și neajun
surile manifestate în acti
vitatea organizațiilor de 
sindicat, rezervele ce exis
tă. „Este necesar, arată în 
cuvîntul său vorbitorul, ca 
organizațiile de sindicat să 
acționeze mal ferm pențru 
generalizarea esperienței 

inițiativelor 
îmbunătăți- 

cantinelor 
anexă

pozitive, a 
muncitorești, 
rea activității 
și a gospodăriilor 
pentru crearea unor con
diții mai bune de locuit 
în căminele de nefamiliști". 
Ion Cărăimăneanu, prim- 
secretar al comitetului mu
nicipal U.T.C.ț a subliniat 
contribuția adusă de 
tineret la realizarea sarci
nilor de plan dar și căile 
și direcțiile în care trebuie 
să acționeze în viitor or
ganizațiile U, T. C. „Este 
necesar ca organizațiile de 
tineret să acționeze cu mai 
multă exigență pentru sta
bilizarea tinerilor în bri
găzi, pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a aces
tora. precum și pentru cre
area unor mai bune con
diții de muncă și viață. Un 
accent deosebit se va pu
ne pe întărirea ordinii și 
disciplinei în rlndul tine
retului, pe combaterea pa
razitismului social, a aba
terilor de la normele de 
conviețuire sociala. De a-

semenea trebuie să spun 
că întreaga capacitate poli
tică și organizatorică a or
ganizației municipale 
U.T.C. va fi orientată spre 
mobilizarea și educarea ti
neretului prin muncă și 
pentru tjțunca"...

La rîndul său Voichița 
Micheș, președinta comite
tului municipal al femei
lor arăta că organizațiile 
de femei trebuie să se im
plice mai ferm în activita-v 
tea de recuperare a mate
rialelor ref olosibile, în ac
țiunile edilitar-gospodărești, 
de înfrumusețare a locali
tăților, în înfăptuirea pro
gramului de autoconducere 
și autoaprovizionare terito
rială, în creșterea anima
lelor și cultivarea de zar
zavaturi. Paralel cu această 
activitate practică, comite
tele și comisiile de femei * 
vor intensifica acțiunile de. 
educare a femeilor din Va
lea Jiului în spiritul dra
gostei față de țară, spirit 
în care să-șl crească copiii

să Ie dea educație.
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O. S. Tîrgoviște —Jiul 2-0 Cl-O}

Prestație sub orice critică!
S-a consumat duminecă o 

etapă cu semne de învio
rare pentru fotbalul româ
nesc : goluri înscrise de 
la distanță ; șuturi cu ca
pul ; dezlănțuirea gazdelor, 
eare reconsideră avantajul 
terenului propriu ; tineri 
antrenori care „zguduie" 
carapacea schemelor stas 
etc. Din păcate, despre 
Jiul nu poate fi vorba în 
astfel de ipostaze, decît 
poate prin cei șapte foști 
apărători ai culorilor sale, 
care evoluează încă în pri
ma divizie. Spre exemplu, 
Dumitrache și Naște s-au 
întîlnit ca adversari, am
bele goluri ale înaintașu
lui naționalei de glorie din 

# „mexicană" re- 
puisna' în valoare deten
ta sa unică.

La Tîrgoviște, aprecia
ză antrenorul Petre Li- 
bardi, orice altă echipă, 
chiar... Jiul, putea să se 
întoarcă măcar cu o remi
ză, fiindcă gazdele au e- 
voluat șters, fiindcă valoa
rea lor modestă nu crea 
probleme de inhibiție, 
chiar în fața „calculului 
hîrtiei". Iar Ji.ul, dacă , e- 
volua aproape de valoarea 
demonstrată in ultimele 
întîlniri în deplasare, cînd 
a părăsit gazoanele învinsă,

dar cu merite !... După mi
nutele de tatonare, în min. 
11, la o „luminare" a Iui 
Greaca, de pe aripa dreap
tă, defensivii centrali Vi
zitiu și Neagu s-au ■ invi
tat reciproc la balon, Ca
val a rămas pironit pe li
nia porții și astfel, unul 
din cei mal scunzi jucă
tori din teren, Sava, a
IHIIlIHIIUlUIUIIIIIIIIIIIIin

FOTBAL,
DIVIZIA A

tiiiniuiHU/iuumHiiiiiim

propulsat balonul cu... ca
pul înspre butul drept: 
1—0. Au urmat faze a- 
noste, alo unei reprize de 
uzură, cu prestație incali
ficabilă pentru oaspeți, sus
ține antrenorul citat, care 
și-a chemat, în după-amia- 
za zilei de ieri, elevii la

- muștruluială. Linia media
nă s-a „volatilizat", inte- 
grîndu-se în jocul echipei 
doar cînd componenții ei 
au gafat, au expediat pase a- 
iurea, Martorii oculari o- 
biectivi, între cei 15 000 de 
suporteri de lingă Turnul 
Chindiei, susțin , că, , din 

formația noastră, doar Nea-

gu și Lăsconi merită note 
de trecere. Culmea, și ad
versarii lor au deziluzio
nat, pînă la pauză, s-a în
registrat doar un singur șut 
pe mijlocul porții, expe
diat de Ion Marin și parat 
de Caval,

Partida s-a reluat „la in
digo", greșelile de plasa
ment au creat destule mo
mente de cumpănă în ca
reul lui Cavai, în min. 51, 
Greaca a pătruns impetu
os, l-a „întors" pe Vizi
tiu, epilogul fazei a fost 
fault clar în suprafața de 
pedeapsă. Penaltiul a fost 
transformat eu siguranță 
de Ion Marin, cel mai bun 
jucător al gazdelor. In 
rest, de consemnat doar 
prestația sub orice critică 
a învinșilor, de nerecunos- 
c.ut, mai ales că pînă a- 
cum Se recomandau prin 
joc colectiv, dăruire și apă
rarea șanselor pînă' în ul
timul minut...

JIUL : Cavai — P. Gri
gore, Vizitiu, Neagu, Giur- 

. giu — Șumulanschi (Vînă- 
toru), Dina, Muia — Sălă- 
gean, Lăsconi, Giuchjci 
(Frățiiă), ..

I011 VULPE

La secția de gimnasti
că a Clubului sportiv 
școlar, peste 30 de fetițe 
din clasa a Il-a se pre
gătesc asiduu în vede
rea însușirii tehnicii, ca 
sportive gimnaste. Poate 
peste cîțiva ani, nume
le acestor fetițe ambi
țioase vor figura în cla
samentul celor mai bu
ne gimnaste ale țării 
noastre. In imagine, un 

-aspect din timpul unui 
antrenament, în sala de 
gimnastică a C.S.Ș. Pe
troșani.
Foto: Șt. NEMECSEK

Schiorii Văii Jiului, printre primii 
clasați la întrecerile de pe Semenic

Semenicul și-a primit ve
teranii invitați la cea de-a 
XVl-a ediție a tradiționa
lei Întreceri, de schi alpin 
și fond.

Și-au dat întîlnire aici 
.schiori foști performeri din 
Sinaia, Predeal, București, 
Timișoara, Cîmpia Turzii,

ani; Petru Stoica, Vul
can, 5. Carol Laurăn, Pe
troșani; 40—50 ani; 3, 
Pavel Kovacs, Vulcan; 4. 
Ion On, Lupeni; 5. Ștefan 
Szbke, Petroșani ; 6. Ernest 
Czimbalmds, Vulcan ; 50 — 
60 ani: 1. Adalbert Kato, 
Lupeni; 3, Liviu Gros,

A XVI-o ediție a „Cupei veteranilor" la schi

REZULTATE TEHNI
CE : Steaua — F.C. Olt 
2—1 ; C.S. Tîrgoviște — 
Jiul 2—0 ; Sportul stud.
— U.T. Arad 1—0; S.C. 
Bacău — Progresul Vul
can 1—1 ; Chimia Rm. 
Vîleea— F.C. Constanța

CLASAM
1. Univ. Craiova
2. Dinamo
3. Corvin ul
4. F.C. Olt
5. Steaua
6. F.C. Constanța
7. U. Cluj-Napoca
8. Sportul stud. „

—issiAc. -Bacău
•iu. C.S. Tîrgoviște
11. Poli Timișoara
12. F.C. Argeș
13. F.C.M. Brașov
14. U.T.A.
15. Jiul
16. Chimia Rm. Vîleea
17. A.S.A. Tg. Mureș
18. Progresul

ETAPA VIITOARE, 
(simbătă 3 aprilie):

’ U.T.A. — Steaua ; Jiul
— Chimia ; Universitatea 
Cluj-Napoca — F.C.M. 
Brașov ; Univ. Craiova — 
Poli Timișoara ; F.C. Ar»

0—1 ; F.C. . Argeș — 
F.C.M. Brașov 3—0 ; Cor- 
vinul — A.S.A. Tg. Mu
reș o—1 ;- Universitatea 
Cluj-Napoca — Universi
tatea Craiova 3—L; Poli 
Timișoara — Dinamo 2—0.
E N T U L

22 14 2 6 46-15 30
22 13 4 5 41-22 30
22 11 5 6 45-26 27
22 11 3 8 30-21 25
22 9 6 7 23-19 24
22 7 8 7 27-26 22
22 9 4 9 25-28 22
22 7 8 7 23-28 22
22 8 6 8 26-32 22
22 9 4 9 21-29 22
22 8 5 9 25-24 21
22 7 6 9 20-21 20
22 8 4 10 17-26 20
22 7 5 10 22-28 19
22 6 7 9 22-29 19
22 7 4 11 22-40 18
22 8 1 13 28-33 17
22 5 6 11 23-38 16

geș — Sportul stud. ; Pro
gresul Vulcan — Corvi-

. nul ; F.C. Olt — C.S. Tîr
goviște ; Dinamo — F.C. 
Constanța ; A.S.A. Tg.
Mureș — S.C. Bacău.

REZULTATE TEHNI
CE : Minerul Ilba Seini 

C.F.R. Cluj-Napoca 
1—0 ; F.C. Baia Mare — 
C.S.M. Drobeta Turnu Se
verin 1—0 ; Rapid Arad

■ Olimpia Satu Mare 
0—0 ; înfrățirea Oradea
— Minerul Cavnic 2—0,

CLASAM
1. F.C. Bihor
2. F.C. Baia Mare
3. Aurul Brad «
4. Someșul SJM.
5. Olimpia S.M.
6. C.I.L. Sighet *
7. Rapid Arad >
8. Strungul Arad
9. F.C.M. Reșița

10. înfrățirea Oradea
11. C.F.R. Timișoara
12. Minerul Cavnic
13. Minerul Lupeni
14. C.S.M. Dr. Tr. Severin
15. U.M. Timișoara
16. C.F.R. Cluj-Napoca
17. Dacia Orăștie
18. Min. Ilba Seini

ETAPA VIITOARE ; 
Strungul Arad Mine
rul Lupehi, Dacia Orăștie
— F.C.M. Reșița, Mine
rul Ilba Seini — Minerul 
Cavnic, Olimpia Satu Ma
re — C.I.L. Sighet, F.C. 
Bihor — Rapid Arad,

Aurul Brad — C.F.R. Ti
mișoara 1—0, Minerul ' 
Lupeni — C.I.L, Sighet 
2—1, U.M. Timișoara — 
Strungul Arad 0—2, So
meșul Satu Mare — Da
cia Orăștie 2—1 ;■ F.C.M. 
Reșița ■— F.C. Bihor 2—2.
E N T U L

21 16 3 2 61-20 35
21 11 5 a 42-17 27
21 11 2 8 29-21 24
21 10 4 7 25-29 24>
31 9 4 8 28-22 22 t
21 10 2 9 27-32 22
21 9 3 9 25-27 21
21 9 3 9 31-40 21
21 7 6 8 39-27 20
21 10 0 11 40-34 20
21 8 4 9 32-27 20

21 8 3 10 34-31 19
21 7 4 10 30-31 18
21 8 2 11 25-30 18
21 8 2 11 21-33 18
21 6 5 10 23-39 17

21 7 3 11 25-50 17
21 5 5 11 18-44 15

C.F.R. Timișoara — în
frățirea Oradea, C.S.M. 
Dr. Tr. Severin — So
meșul Satu Mare, C.F.R. 
Cluj Napoca — Aurul 
Brad, F.C. Baia Mare — 
U.M. Timișoara.

„Za pomul lăudat să nu te duci cu sacul’’
MINERUL LUPENI — 

C.IX. SIGHET 2—1 (2—1). 
Înțelepciunea românească 
oglindită in proverbe 
trebuie neglijată nici 

' este vorba de fotbal, 
demo nstrat-o i partida 
duminică. . Prestațiile 
acest retur i-au făcut 

■ spectatorii din Lupeni 
’ se ducă la stadion cu

nu 
cînd 
Ne-a 

de 
din 
pe 
să 

.___ _________ __ „sa
cul doldora de speranțe" 
în așteptarea unei victorii 
clare și detașate.

Numai că, 'așa cum era 
de prevăzut fotbaliștii ma
ramureșeni n-au venit doar 
in chip de turiști inofen
sivi și pașnici, ci pentru 
„a-și vinde scump pielea". 
In condițiile jocului —, pe 
alocuri dezordonat al gaz
delor —’ oaspeții nu s-au 
sfiit să semene panică în 
careul advers. In pofida 
atenționărilor bine inten
ționate din afară, care 
proroceau un meci dificil, 
tabăra gazdelor a luat me-

ciul... cam ușor. Mai ales 
după înscrierea primului 
gol de către Coleeag în 
minutul 25. Egalarea, sur-, 

-venită destul de repede — 
Ciohan II lovitură liberă

apărării oaspeților. 
Popa își aduce aminte 
pe vremuri șuturile lui e- 
rau spaima portarilor. O 
aducere aminte folositoare, 
căci șutul lui, de )a circa

FOTBAL, DIVIZIA B

din

Lupeni, Vulcan, Petroșani 
și, bineînțeles, Reșița.

Veteranii schiului din 
Valea Jiului au avut, ca și 
in edițiile precedente, o 
bună reprezentare.

La frumoasa festivitate 
de premiere desfășurată la 
hotelul Semenic au pri
mit frumoase cupe, plache
te, medalii, diplome în or
dinea categoriilor de vîrs- 
tă următorii partieipanți : 
FOND bărbați 35—40 ani :
1. Zoltan Ușurel», Lupeni;
2. Alfred Imling, Vulcan ; 
50—60 ani; 1, George Lu- 
paș, Lupeni; 3. Andrei An
ger, Petroșani ; 60—70 ani:
2. Alexandru Fodor, Lu
peni ; femei 40—50 ani; 
1. Terezia Kato, Lupeni ;
3. Ileana Czimbalmoș, Vul
can ; 50—60 ani: 1. Au
relia Anger, Petroșani ; 
ALPINE bărbați 30—40

Deva ; 5. loan Racolța, Lu
peni; 6. Carol Krijcla, Lu
peni ; 60—70 ani: 1. Ede- 
Iin Francisc, Petroșani ; 3. 
Grigore Kovacs, Vulcan, 
femei 40—50 ani: 2. Roza
lia Kovacs, Vulcan.

Un concurs inedit s-a 
organizat eu binecunoscute 
doage de butoi avînd fi
xate pe ele o curea pentru 
înălțarea doagei și un sin
gur baston de alun, lung 
de 2 m. Iată și numele cîș- 
tigătorilpr : Categoria 35 — 
40 ani: 3. Zoltan Ușurelu ; 
5. Alfred Imling ; 40—50
ani: 5. Ioan On ; 50—60
ani: 3. Adalbert Kato;
60—70 ani: 3. Grigore Ko
vacs ; 30—40 ani: Lidia
Kelț ; 40—50 ani: Terezia f 
Kato; Rozalia Kovacs.

lacob IMLING,
președintele comisiei 

. < județene de seid

Victorie grea obținută
MINERUL 

— MINERUL 
1—0 (1—6). 
pus încă 
stăpînire 
au controlat bine partida 
dar nu au reușit decât spre 
finalul primei părți a me
ciului să-și concretizeze su
perioritatea. Unsprezecelui 
din Aninoasa i-au lipsit și ,nuțe o victorie la 
în această întîlnire acțiu
nile de atac coerente, mij
locașii au greșit nepermis 
mizînd minu- ________ 
te în
pasa 
de 
ment 
sistență pe Almășan aflat 
în luptă cu o apărare de
cisă și supranumerteă. Vic
toria echipei din Aninoasa 
a fost realizată în minutul 
40, cînd o pătrundere a 
lui Dosza spre poarta apă
rată de Dumitraș este o- 
prită prin fault de Toma. 
Arbitrul timișorean A. Bo
bu, aflat pe fază, dictează 
penalty. Execută Emil Do- 
brescu și înscrie. In conti
nuare formația antrenată 
de Gheorghe Anisie și Oc
tavian Danciu amenință 
poarta oaspeților dar ra
tează majorarea scorului. 
Mal puțin inventivi ca în 
partida precedentă, cu Ex- 
plormln, localnicii au evo
luat fără personalitate, in
suficientul randament al
majorității jucătorilor a
dat posibilitate adversari
lor (Dumitraș, Toma, Gon-

ANINOASA țelea. Curcă) să se remar
ce prin plasament și tena
citate. Vigoarea fizică a- 
dusă d« Lixandru și Va- 
sian, care i-au înlocuit pe 
Dosea și Hărădcan a con
dus la un final dominat He 
aninoseni.

Minerul Aninoasa obține 
la capătul celor 90 de mi- 

limită 
dar absolut meritată care-i 
permite să urce în 
ment. In ce

GHELARI
Gazdele au 

din start 
pe joc,

clasa-
ne privește 
considerăm că 
un plus de 
efort in pre
gătire (în ca

să se insiste pe
P® îmbu

mb fără min-

șir pe
lungă, 

angaja- 
care-1 căuta cu in-

FOTBAL, DIVIZIA CPetro le individuale pierdute de 
că multe Ori de cei susaminliți, 

pripeala în acțiunile ino
fensive, centrările adese
ori după spațiu] porții, nu
meroasele , pase la adver
sar; precum și bilbiielile în 
apărare, i-au făcut pe ju
cătorii gazdelor să-și în
greuneze sarcina. Un ade
văr incontestabil rămîne 
după această partidă. și< 
anume, că jucătorii și con
ducătorii echipei Minerul 
(și, de ce nu și spectatorii?) 
trebuie să fie convinși, că 
în această luptă dificilă 
pentru puncte, pentru su
praviețuirea sub... soarele 
diviziei B, orice partidă de 
acum încolo va fi extrem 
de grea. Atenție mărită, 
deci! Să mai notăm arbi-

drul căreia să se insiste pe 
individualizare pe îmbu
nătățirea jocului fără min
ge), mai multă concentrare 
în efectuarea pasei finale 
și a șutului la poartă vor 
face din Bogheanu; Fodor, 
Bangă, Steț, Pocșan, Do- 
brescu, Sătmăreanu, Han- 
gan, Tudor, Faur, Bălo- 
su, Hădărean, Almășan, 
Dosza, • Vasian, Lixandru, 
Radu, Tismănaru, Burdu- 
cea și Iacob un team ca
pabil să impună respect pe 
orice stadion. O mențiu
ne în plus se cuvine șl în 
această partidă lui Dorin 
Almășan. A condus bine 
brigada de arbitri din Ti
mișoara : A. Bobu, Băge- 
nescu și V. Chiron.

La Juniori : Minerul A- 
ninoasa — Minerul Ghe-

/2—13 metri, face inutilă 
intervenția excelentului 
portar Tiron. La 2—1, scor 
cu care se încheie prima 
repriză, _ ' '1
rului le recomandă băieți
lor mai multă prudență, 
ceea ce 
lor după reluare. Jocul în 
forță, de total angajament, 
depășind însă nu o dată 
limitele regulamentului, îi 
incomodează vădit pe ju- trajul corect ți autoritar al 

unei brigăzi, avîndu-1 la 
centru pe Liviu Frunză 
din Sibiu.

antrenorii Mine-

- v»
se și vede în jocul

de la 40 m, fundașii Mine
rului —inclusiv Homan,
„admirind" dezinvoltura 
cu care Moldovan înscrie 
nu a fost întîmplătoare, 
căci oaspeții au dat sem
nalul de alarmă încă
minutul 3 cînd Petre Mi
hai numai că... nu 
„invitat" pe Laviș să-l în
cerce pe Iloman, faza ră- 
mînînd, din fericire, fără 
urmări. Treziți de „dușul 
rece" (a se citi: egalare 
neașteptată), jucătorii Mi
nerului mai fac puțină or
dine pe teren șl după 6
minute. La e bîlbîială a economia jocului. Dueluri-

cătorii tehnici ai Mineru
lui (i-am numit pe Nichi- 
miș, Mușat §i Coleeag), 
ceea ce cîntărește mult în

Ciandiu BURILEANU Teodor TRIFA
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Schimb de mesaje Intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și secretarii 

generali ai P.C. și P.S.D. Italian
EOMA 29 (Agerpres). — 

Tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut o 
întîlnire cu tovarășii Gian- 
carlo Pajețta, membru al 
Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, șeful Sec
ției pentru problemele in
ternaționale a C.C. al parti
dului și Antonio Rubbi, 
membru al C.C., șeful Sec
ției externe a C.C. al P.C J.

Cu acest prilej, între to
varășul Njcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, și to
varășul Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.G.I. a 
avut loo un cordial schimb 
de mesaje de salut.

Amintindu-și cu deosebi
tă plăcere de recenta în
tîlnire și de convorbirile 
deosebit de fructuoase a- 
vute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Giancarlo Pa- 
jetta a relevat bunele re
lații dintre cele două parti
de, carfi cunosc o evoluție 
pozitivă. El a dat o înaltă 
apreciere contribuției de 
seamă a secretarului ge
neral al P.C.R., â Parti
dului Comunist Român, a 
României socialiste la cau
za păcii, destinderii, cola
borării în Europa și 
treaga lume. '

Au fost abordate
aspecte actuale ale vieții 
internaționale relevîndu-se 
de comun acord, necesita
tea de a se pune capăt în
cordării internaționale, de

în în-

unele

MINISTRUL afacerilor 
externe al Egiptului, Ka
mal Hassan Aii, a decla
rat, într-un' interviu Yă-k 
cordat săptămînalului li
banez de limbă engleză 
„Monday Morning", citat 
de agenția France Presse, 
că situația din Cisiordania 
nu vă altera aplicarea Tra
tatului de pace eglpteano- 
israelian, dar că „senti
mentele poporului egiptean 
vor fi, desigur, afectate de 
o eventuală anexare a Ci- 
siordaniei și culoarului 
Gaza".

AVIOANE ISRAELIENE 
au efectuat în cursul zilei 
de luni zboruri de recu
noaștere deasupra orașe
lor de coastă libaneze Tyr 
și Saida, relatează agen
ția France Presse citind

a se relua cursul destinde
rii.

+
ROMA 29 (Agerpres). — 

La Milano s-au încheiat 
lucrările celui de-al XIX- 
lea Congres al Partidului 
Socialist Democratic Ita
lian.

Congresul i-a reales pe 
Giuseppe Saragat în func
ția de președinte al parti
dului și pe Pietro Longo 
ca secretar general.

La încheierea lucrărilor, 
tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației P.C.R. la 
Congresul P.S.D.I., s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Pietro 
Longo.

Din partea președintelui 
partidului și a sa perso
nal, Pietro Longo a expri
mat vii mulțumiri pentru 
felicitările adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și a rugat să i se transmi
tă un cald mesaj, expresie 
a sentimentelor de profun
dă stimă și prietenie ale 
conducerii P.S.D.I. și ale 
membrilor acestui partid.

In cadrul convorbirii a 
fost exprimată din nou do
rința reciprocă de a dez
volta în continuare legătu
rile de prietenie și colabo
rare dintre P. C. R. și 
P.Ș.D.I., în interesul celor 
două partide, al popoare
lor român și italian, al 
cauzei păcii, cooperării și 
colaborării internaționale, 
securității și independenței 
popoarelor,

surse ale Forței Interima-surse ale Forței Interima
re O. N. U. în Liban 
(UNIFIL). Artileria antiae
riană a forțelor comune 
palestinianp-progresiste li
baneze a deschis focul îm
potriva avioanelor 
liene, menționează 
sursă;'

re O. N. U. în Liban
(UNIFIL). Artileria antiae
riană a forțelor 
palestinianp-progresiste li
baneze a deschis focul îm-

comune

potriva avioanelor israe-
liene, menționează aceeași
sursă. ... i,,,... ,

LA BRUXELLES au lu
at sfîrșit lucrările Con
gresului ai XXIV-lea al 
Partidului Comunist din 
Belgia — anunță agenția 
TASS. Delegații au apro
bat raportul Comitetului 
Central, rezoluția cu pri
vire la bilanțul activității

Oricît ne-am strădui noi, 
telespectatorii, n-am reuși’ 
să vedem nimic dincolo de 
paralelipipedul din oțel 
și sticlă în care se află se* 
diul Companiei petroliere 
Ewing. Realizatorii serialu
lui de televiziune „Dallas 
— Compania petrolieră 
Ewing" au avut grijă, în 
schimb, să ne arate cire- 
zile de vite și sondele 
pompînd țiței de dincolo 
de ranch-ul „Southfork", 
colivia din aur a lui Jock, 
„miss Ellen", J.R., Bobby 
etc. Absorbiți săptămînă 

de săptămînă de încurcate
le probleme familiale ale 
acestor magnați ai petrolu
lui, eram gata să uităm, că 
Dallasul are peste 800 000 
locuitori și nu toți trăiesc 
ca J.R. Petrolul Texasului 
nu i-a făcut pe toți milio
nari, dar a hrănit multă 
vreme pe acei care căutau 
un loc de muncă.

încă pentru generația ac
tuală de americani, Texa-

Acțiuni în favoarea păcii, pentru interzicerea 
armelor nucleare

. VIENA 29 (Agerpres).
— Intr-unui din cartiere
le capitalei austriece a în
ceput o săptămînă de Lup
tă pentru pace și dezarma
re, ce programează confe
rințe și adunări cu tema 
„Hiroshima nu trebuie să 
se repete" — transmite a- 
genția TASS, citind surse 
din Viena. Acțiunea, che
mată să contribuie la uni
tatea forțelor iubitoare de 
pace în lupta împotriva 
pericolului unui război nu
clear și împotriva cursei 
înarmărilor, a prilejuit și 
deschiderea unei expoziții 
înfățișînd consecințele bom
bardamentului atomic a- 
supra orașelor japoneze 
Hiroshima și Nagasaki.

■ AF ■ ■■ ■ ■
COPENHAGA 29 (Ager

pres). — Sub deviza „Nor
dul Europei — zonă denu- 
clearizată" la Odense a a- 
vut loc o conferință a ti
neretului studios din Dane
marca dedicată luptei pen
tru pace, pentru înlătura-

■ rea pericolului unui răz
boi nuclear. Delegații — 
peste 700 de reprezentanți 
ai unor organizații de ti
neret. sindicale și de lup
tă pentru pace — au exa
minat probleme privind ex
tinderea' mișcării tinerilor 
pentru dezarmare și des
tindere.

La conferință — notea
ză agenția TASS —. s-a re- . 
levat însemnătatea pe care 
ar avea-o crearea în nor-

zone

re și la inițierea de nego
cieri imediate pentru în
cheierea unui acord veri
ficabil în acest sens, in
formează agenția A.P. El 
a avertizat, într-o cuvînta- 
re rostită la Universitatea 
Columbia, din New York,

de arme nucleare și tre
buie desființate toate ba
zele militare — se spune 
în rezoluția adoptată de 
participanții la conferința 
anuală de la Shrewsbury 
a reprezentanților Partidu
lui laburist din comitatele 
vestice ale zonei centrale că cel puțin 80 la sută din 
a Marii Britanii.

Participanții la această 
reuniune — menționează a- 
genția TASS, care repre
zintă 850 000 de membri 
individuali și colectivi ai 
partidului din această re
giune a Marii Britanii, au 
susținut în unanimitate re
zoluția menționată.

Interzicerea armei nu
cleare în Marea Brițanie 
și închiderea bazelor mi
litare ar constitui un prim 
pas spre crearea unei zo
ne denuclearizate în Euro
pa — au subliniat parti
cipanții la conferința de 
la Shrewsbury.

WASHINGTON 29 (Ager
pres j. — Senatorul ameri
can Alan Cranston a lan
sat. duminică, o nouă che
mare, la efectuarea unui 
progres mai rapid spre re
ducerea arsenalelor nuclea

populația. lumii, respectiv 
peste trei miliarde de lo
cuitori, și-'âr pierde viața 
într-un eventual război 
nuclear, iar omul ar fi 
amenințat cu dispariția.

• ☆
TOKIO 29 (Agerpres). — 

Adunările, municipale ale 
orașelor Japoneze Tateya- 
ma și Yamato au adoptat 
rezoluții în care cer inter
zicerea armelor- nucleare, 
transmite din Tokio agen- ' 
ția TASS. 7

Cele două rezoluții se 
adaugă documentelor simi
lare adoptate de organele 
locale de autoconducere 
din peste 100 de orașe din 
Japonia, demonstrînd ex
tinderea continuă în a- 
ceaștă țară a mișcării pen
tru pace, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru. inter
zicerea armelor., nucleare.

ar avea-o crearea în 
dul Europei a unei 
denuclearizate.

LONDRA 29 (Agerpres). 
— In Marea Brițariie tre
buie interzisă -amplasarea

partidului în perioada ' ce 
a trecut de la precedentul 
congres, precum și rezolu
ții în probleme de politică 
internă, de politică inter
națională și în ceea ce pri
vește necesitatea luptei 
pentru pace. .Louis Van 
Geyt a fost reales în func
ția de președinte ăl 
din Belgia.

LA TAMPERE s-au 
fășprat lucrările unei 
l’erințe a Partidului 

- munist Finlandez. Cei .
te 1200 de participant! — 
arată agenția TASS — au 
examinat probleme-ale si
tuației politice interne și 
sarcini actuale ale activi
tății ideologice și politice, 
în lumina pregătirilor 
pentru congresul extraordi
nar al P.C. Finlandez.

P.C.

des- 
con- 
Co- 
pes-

»

Vest-europenii - 
„spectatori... informați" 

la negocierile de la 
Geneva ? .

LONDRA 29 (Agerpres).
— Piet Dankert, președin
tele Parlamentului vest-eu- 
ropean, organism consulta
tiv al Pieței comune, s-a 
pronunțat pentru o atitu
dine mai‘ independentă a 
vest-europenilor in pro
blemele de securitate — re
levă agenția Reuter. In
tr-o cuvin tare rostită la o 
conferință» organizață, lă 
Oxford, de ziarul Pieței 
comune. „Studies", el a o- 
pinat că Europa occiden- 

* tală ar trebui să-și întă
rească unitatea în proble
mele securității, pentru a 
încerca să echilibreze in
fluența Statelor Unite. Po
litica externă americană 
este considerată ea avîrid 
un caracter confuz și de 
confruntare —; a arătat 
Dankert, susținînd că ar fi 
extrem de important * ca 
vest-europenii să ajungă la 
un consens în legătură' cu 
prezența armelor nuclea
re și .cu negocierile de Ia 
Geneva asupra controlului 
armamentelor. „In legătură 
cu negocierile —' a sptis 
Dankert , arn impresia 
că vest-europenilor li se 
rezervă din nou rolul de 
spectatori... informați". .

• WASHINGTON 29 (A- 
gerpres). — Aterizarea na
vetei spațiale: americane 
Columbia programată, pen
tru luni, ora 9,27 (G.M.T.), 
a fost amînată pentru 
marți, a anunțat Centrul de 
control de la Houston, in
formează agențiile U.P.I. 
și A.P. Anunțul a interve
nit cu 39 de minute îna
inte de aterizarea progra
mată pe luni.

12,40

î

petrolul și copiii
cu Texasului au bătut cu.su- 

pen-
rul mai era sinonim 
„pămîntul speranței" 
tru cei care căutau de lu
cru, chiar și în vremuri de 
reșfriște, cînd fabricile își 
reduceau producția, cînd își 
aruncau salariății în stra
dă, în Texas se mai gă
sea cite ceva de lucru. A-
tutuuittiiiiUttiuiiiiuaHmuunmminiiiimiimiiHiiiin»

N o t ă

tele lă ușile celor patru 
cămine de orfani din Dal
las. Măcar ei, copiii, să ai
bă casă șl masă ! Dar și 
căminele sînt arhipline. 
Organizațiile de binefacere 
care le patronează cer au
torităților mărirea numâ-

u-
din

.5'

1

7 No-
Ziua de naș-

var-
Du-

Ciocniri între forțele 
poliției și participanții 

la o demonstrație cu 
caracter rasist

BONN 29 (Agerpres). —
In orașul vest-german 
Number.'.: (Landul Bava
ria) s-au produs ciocniri 
între forțele de poliție , și 
participanții la o demons
trație cu caracter rasist 
organizată, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, de organi
zația neo-nazistă „Tinerii 
național-democrați" (Or
ganizația de tineret a Par
tidului Național Demo
cratic — P.N.D., de extre
mă dreaptă). Agențiile 
U.P.L, TASS și A.D.N. in
formează că, în cursul a- 
cestor ciocniri, mai mulți 
membri ai poliției au fost 
răniți, fiind, de SșVfeaea. 
operate 7 arestărf^^^țdiUl 
neo-naziștilor. >'f-

Paralel, aproximativ' 200 
de persoane au luat pair- 
te, în același oraș, la o 
demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor pro
vocatoare ale extremiștilor 
de dreapta.

Anterior, la cererea orga
nizațiilor democratice din 
Nurnberg, autoritățile mu
nicipale au interzis desfă
șurarea demonstrației ■ 
ganizației neonaziste 
„P.N.D." Tribunalul 
Nurnberg a anulat, însă, 
această decizie îndreptă
țită, permițind desfășura
rea manifestației „Tinerilor 
naționăl-socialiști" și ordo- 
nînd, chiar, poliției „pro
tejarea" ei. ;

rlLMc
PETROȘANI 

iembrie : 
tere a unui tînăr 
șovian ; Unirea ; 
mas in caucaz.

PETRILA : Convoiul.
LONEA; înainte de 

miezul nopții.
ANINOASA : Bărbații 

nu plîng niciodată.
VULCAN : Luceafă

rul . Un glopte rătăcit.
LUPENI — Cultural: 

Familie nouă : Munci
toresc : Zăpada albă a 
Rusiei. - • 20,30

URICANI : Centrala 
este - pe emisie

TV
11,00 Telex.
11.05 Din marea carte a 

patriei.
11,25 Roman foileton: 

„La baracca".

or- 
a 

din

' > ș :: »
12,10 Cadran mondial. ; 
12,35 Pentru curtea și ■

i■ ■f ■ 
și;.;

ș 
niei". Spectacol : 

folcloric.
Telex. i
Școala, producția i 

cercetarea, J
qhetă-dezbatert i 
Clubul tineretului - 
Tribuna experien
ței. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică. 
Teatru TV : „A ve
nit o fată" de 
Husz.ar Sandor.

21,50 Dezbateri eultura-
le-22,20 Telejurnal.

grădina dumnea
voastră.
Laureați ai Festi
valului național 
„Cîntarea Româ-

16,00
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17.25
17,50
18,00
20,00
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cum și Texasul s-a pră
bușit sub apăsarea crizei. 

'~De la începutul acestui an, 
sutele de americani goniți 
de sărăcie și lipsuri au gă
sit in Dallas ușile închise.,' 
Au străbătut Texasul în 
lung și-n lat și peste tot 
au primit același răspuns : 
„Nu avem de lucru". " 
au veni aici cu copii, 
nimeni nu s-a' lăsat 
presionat ele situația 
-disperată. Atunci șomerii

„Copiii ne sînt aduși de 
părinții lor care . nu reu
șesc să-și găsească de lu
cru" — a declarat agenției 
France Presse, Sharon 
Whitecar, directoarea 
nul cămin de orfani
Dallas, „Copiii sînt într-o ■ 
stare jalnică — adaugă ea 
— sînt traumatizați psihic 
și plîng într-una".

Din ianuarie numărul ce
lor care bat la porțile că
minelor de orfani s-a tri
plat. Cei mai mulți au fost 
în ianuarie, cînd și asu-

Unii 
dar 
ini
lor

rului de locuri. Dar 
darnic. „In Dallas — 
agenția France Presse —, 
unde magnații petrolului 
fac milioane, o femeie cu 
patru copii doarme de 
cîteva luni într-un cort la 
marginea orașului". „Un 
șomer cu cinci copii a ce
rut voie sțăpînei unei co
fetării șă Înnopteze în sala 
de mese. L-a lăsat cinci 
zile, apoi i-a pus în ve-^ 
dere să plece".

za~ pra Texasului s-a abătut scrie valul de frig din Nord. 
„Pentru a-i putea primi pe 
toți ne-ar mai trebui , un 
cămin cu 300 de locuri" — 
spune Sharon Whitecar — 
dar cine să ni-1 dea ?" Ini
mile lui J.R., Jock, Bobby, 
„miss Ellen" rămîn de pia
tră. O piatră ce poate fi 
sfărîmată doar cu presiu
nea jeturilor de petrol și 
de... dolari 71

’ F. G. ■ '

Mica publicitate
Ciclu pregătire ințensi- 

, vă prin corespondență fi
lozofie, economie admite- ■■■ ..
re, drept, A.S. Adresați că
suța poștală 77-7 Bucu
rești 77. (mp. 163)

VINO casă cu grădină 
Decebal 16 A Vulcan. (47

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Belciug 
Rozalia,, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (511)

l FAMILIE

CONDUCEREA clubului 
sportiv Jiul eliberează în- 
cepînd cu data de 30 mar
tie abonamente pentru in
trarea la meciurile pe ca- 
re echipa le va susține a- 
casă în acest retur 
pionatului diviziei 
tul abonamentului 
Conducerea. (505)

V1ND canari eu 
Informații telefon 
Vulcan. (507)

VINI) casă trei 
Informații Vulcan 
(509)

al cam- 
A. Cos- 
125 lei.
eolivii. 

70467
:amere.
70246.

anunț de

FIUL Mircea’, surorile Tina și Aurelia, nepoții 
Rareș, Lauriana și Oana anunță cu durere încetarea 
din viată a multiubitei lor .

MARIA JELES
Amintirea ei va rămîne mereu 

noastre.
înhumarea, joi 1 aprilie, ora 15,00.

ie în sufletele

REDACțlA Ș» ADMINISTRATA ! Petroșoni. Ate Nicotee Sâlcescu - 2. telefoane « 16 52 (secietatial). 4 18 43 ; 4 24 9« (secții) TIPARUt t lipogtclio Petroșani, su iu . &


