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Inii nsificarea întrecerii 

intre sectoarele 
extractive Noi capacități de producție

Sosirea în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre^- 
•ședintele Republicii Socia
liste România, luni dimi
neața a sosit în Capitală, 
într-o vizită de stat în țara 
noastră, generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Repu
blicii Turcia.

Vizita șefului statului

România reprezin-
dorinței

turc în
tă o expresie a 
celor două state de a am
plifica continuu prietenia 
și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare, in a- 
celași timp, ea va contri
bui la asigurarea unul cli
mat de încredere, colabora
re șl bună vecinătate m

Balcani, la cauza destinde
rii, înțelegerii și păcii în 
Europă și în întreaga lume. 

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loo 
p« aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește

(Continuare in pag. a 4-a)

începerea convorbirilor oficiale

Invingînd greutățile 
de natură tectonică,' mi
nerii sectorului I de la 
mina Aninoasa au realizat 

-primele zile ale aces- 
luni, o producție su- 

jwSientară sarcinilor, do 
3>Xone de cărbune.

De astăzi vor produce, 
la randamentele planifi
cate și minerii din aba
tajele frontale conduse 
de Constantin lacob și 
Iosif Prisecaru. Se esti
mează că sectorul I care 
a extras in plus 15 771 to
ne de cărbune în primul 
trimestru al dnului. 
ridica nivelul
lor și în această 
pentru a crește continuu 
plusul la producția de 
că rbune.

va 
realizări- 

lună.

I

Preocupat de asigurarea 
viitoarelor capacități de 
producție, colectivul sec
torului V de la mina Pe- 
trila a intensificat ritmul 
lucrărilor de pregătiri. în 
trimestrul I al anului cu
rent, formațiile conduse 
de Nicolae Dinescu, Vasile 
Bumbac, Alexe lacob, loan 
Strinabei. loan Fiilop și Ni
cu Vasilache au realizat, 
în total, peste 100 ml. cu 
54 ml peste prevederile 
planului. Cu aceste depă
șiri s-a devansat cu cinci 
zile punerea în exploatare 
a unui nou, abataj frontal

în stratul 3, avînd o pro
ducție lunară de 5000 tone 
de cărbune, cit . și pregăti
rile pentru abatajul 
tal dotat cu complex 
panizat din stratul 6.
Iectivul sectorului 
în trimestrul I a
peste prevederile planului 
3 800 tone de cărbune,- va 
beneficia astfel de capaci
tăți de producție la nivelul 
sarcinilor de plan.

V

fron- 
me-
Co- 

care
realizat

minei Paroșeni, ale oame
nilor de cele mai diferite 
meserii care execută piese 
de schimb sau prestează, o 
gamă variată de servicii 
pentru bunul mers al pra-- 
cesului de extracție sînt 
remarcabile.

Despre munca desfășUra: 
tă de oamenii atelierului 
prelucrări la rece, a strun
garilor, am aflat multe lu
cruri frumoase. Virgil Petrie, 
strungar, șef de echipă.
Gheorghe Cojocarii, Ion O-® 
țet, Nicolae Ciocia, oameni | 
cu competență profesională, l 
plini de inițiativă, oameni ? 
care au făcut din meseria ș 
de strungar un crez, sînt l 
întotdeauna prezenți acolo i

C. GRAURE |

Sinteiii tentați, adeseori, 
să căutam butori de fapte 
deosebite in rîndul colecti
velor de mineri care lucrea
ză direct în abataj; igno- 
rind omul care în mpd in
direct aduce o contribuție 
esențială la fiecare tonă de 
cărbune extras. Am trecut 
nu odată pe lingă ei, pe 
la locurile lor de muncă - 
atelier de strungarie, lăcă- 
tușerie, sudură sau forjă 
* dar poate rareori ne-am 
gîndit cit de necesară este 
activitatea-acestor oameni 
în procesul de' extracție. 
Fără serviciile lor prestate 
conștiincios în schimburile 
de zi sau de noapte, mun
ca In subteran s-ar desfă
șura greu, ar fi practic im
posibilă. Faptele oameni
lor muncii din cadrul secta— 
■isilui V electromecanic al Continuare in pag. a 2-a)

La Palatul Consiliului 
de Stat au început, luni, 5 
aprilie, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și generalul JCenan 
Evren, șef de Stat al Re
publicii Turcia.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și persoane oficiale care-1 
însoțesc pe șeful statului 

, turc în vizita în tara noa's- 
” tră.

Procedind la prima run-

dă de convorbiri, cel doi 
șefi de stat au subliniat cu 
satisfacție că relațiile ro- 
mâno-turce au cunoscut, 
în ultimii ani, o evoluție 
favorabilă, în toa'te dome
niile, în acest sens, au 
fost relevate extinderea 
raporturilor economice, 
creșterea importantă a 
schimburilor comerciale 
dintre România și Turcia. 
S-a apreciat că rezultatele 
obținute constituie premi
se bune pentru intensifi
carea și diversificarea, în

viitor, a colaborării bilate
rale, îndeosebi în sfera 
producției materiale, în 
conformitate cu potenția
lul economiilor naționale 
ale celor două țări. A fost 
manifestată, de ambele- 
părți, hotărirea de a valo
rifica cu eficiență largile 
posibilități existente pentru 
amplificarea și adîncirea 
conlucrării .ecornmice, in
dustriale și tehnice.

(Continuare în pag. a fa)

Vizita protocolară
Kenan Evren, 
al Republicii

amiază, la Palatul Consi
liului de Stat, o vizită pro
tocolară .tovarășului Nicolae

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ-

Generalul
șef de stat 
Turcia, a făcut, luni după-

1

ifti Vulcan

I »

FotoiȘt. NEMECSEK

a partin'
primarul

■tovarășul 
infirruînd

i .n .

zalele trecute se
Ușurase festivitatea ie- , 
șirii la pensie a gestio- I 
narulUi coordonator Ho- • 
riaMirza, de la LL.P.l’. | 

| Timișoara, Depozitele | 
I PECO Vulcan. Unui 11- 

năr muncitor al 
pozitului. ziua 
călelilor i-a Jucat 
testă, n-a reușit să 
te poezia dedicată 
datoritului, un dar 
parte, pe "lingă celelalte 
tradition -Me — bastonul.

a-

Fructuos dialog 
muncă între minerii din 
cadrul sectorului IV de 
la I.M. Paroșeni.

Acțiuni gospodărești și de înfrumusețare
PETROȘANI

Cu toate că vremea n-a 
fost favorabilă, -duminică 
acțiunile gospodărești au 
continuat. Cu sprijinul con
siliului popular municipal, 
președintele asociației de 
locatari nr. 7 B de pe stra
da Saturn, Eugen Mărgi- 
neanu, a procurat 200 bu
căți salcîmi 
altoiți. Dumi- "CAR?
nieă el a soli- 'v ■ ijhra™
citat sprijinul 
locatarilor pentru a planta 
salcîmii. Locatarii au răs- 
puns prompt și după a- 
proape trei ore de lucru, 
cei 200 salcîmi se aflau 
plantați pe locurile, indica- 

18 . salcîmi 
bloc. Printre 

la 
acțiune 
remar-

Nicolae

Vasile Dorofteide la blo- - 
cui 8 au fost prezenți la 
plantare Constantin 
cu. Elena Negoiu, 
Moldovan, Costache 
Vasile Ștefan, iar de 
blocul 12
Mircea Niță, Petru Pamfir, 
Gheorghe Ifrim, Rodiră 
Gruia. Pe lingă plantarea 
celor 18 salcîmi repartizați.

Ilies-
Ștefan 

Ilie, 
la 

Tatiana Sută,

beșteanu, Vasile Bercea 
au curățat peste pO metri 
gard viu, au plantat 
trandafiri, au aranjat 
roanele la 20 sălcii și 
văruit pomii fructiferi 
ornamentali. (C.D.)
URICANI

40
co- 
au

Și

inacn.eta dqi 
La festivitate 
pat însuși 
Vt Icanului,
A urel Bîrlea, 
astfel o părere preeo 
cepută. cum că de pr 
țuirea noastră trebuie 
să se bucure d sar mese
riile „bărbătești". în 
nobilate de poezia cute
zanței. Horia Mirza a 
ieșiț la pensie ca gestio
nar. n-a purtat nicioda
tă „mînecuță" de biro
crat. Destinul său este 
însă exemplar. în cea 
de-a două conflagrație 
mondială a plătit. un 
obol durerqș, mina 
dreaptă. Ca pensionat 
I.O.V.R., putea șâ pri
vească liniștit cum mun
cesc alții, anii c'“ 
și edificării soeia 
lui .în țara noastră l-au 
înregimentat insă t'~‘ 
de milioanele de oame
ni ai muncii, ă lu
crat la mina Vulcan, iar 
Ultimii 16. la depozitele

I

I
I
1
I
1
I

I

I 
ctitoririi I 
ialismu--f 
“■"â l-au ■ 

alături 1

în orașul Vulcan s-au 
construit in ultimii ani noi 

"ansambluri de locuințe, 
multe din acestea fiind pre
văzute cu spații comercia
le la parter. Cu fiecare an 
se conturează tot triaj clar 
noul centru civic. Conform 
proiectului de sistematiza
re. în noile cartiere Sînt 
prevăzute și dotări tehni- 
co-edilitare și gospodărești, 
corespunzător unor condi
ții moderne de viață .pen
tru cetățeni. Dar în ultimii 
doi ani s-au acumulat ră- 
mîneri în urmă în ceea ce 
privește realizarea planu
lui de sistematizare. Dato
rită în principal lipsei de 
forță de muncă și de utila-' 
je, termenul de realizare < 
și punere în funcțiune

bulevardului Victoriei
. -■ fost respectat. Trebui» spus 

că nerespectarea termene- 
. lor de punere in funcțiu
ne a dotărilor tehnico-e- 
dilitare nu numai în Vul
can, ci și în celelalte uca- 
lități din municipiu se a«- 
torează unei optici greșite, 
existente la nivelul condu- 

I" cerilor șantierelor de cons
trucții. inclusiv a Grupului 
de șantiere Petroșani 
T.C.il. Este vorba de 
respectarea sarcinilor 
ce din plan,. îndeosebi 
obiectivele „mărunte", 
portiere valorică mică, așa 
cum sînt dotările tehnico-

IIIIIIIn aceste zile de primă
vară hărnicia minerilor 
■ Î din Uricani 

este cuprinsă, 
deosebit de 
expresiv, atît 

în cantități sporite de căr
bune peste plan cît și în 
viața socială a orașului. 
Simțui oamenilor pentru 
frumos — în care există o 
armonie între conștiință 
și respectul pentru profe
siune, dar și responsabili
tate cetățenească față de 
aspectul orașului în care 
trăiesc — șe manifestă - în- 
tr-un mod activ îh aceste 
zile cind întreaga natură

T. SPATARU

al 
ne- 

fizi- 
, la 
cu

(Continuare în mo a l-a,
(Cont in pag a l-a>

Viorel STRAUȚ

Ș1S121B1ZI
„Cupa veteranilor" la schi

locatarii- blocului 14 au 
reparat și gardul ce îm- 

- prgjmuiește blocul. Aici, un 
efort deosebit au depus 
Aurelia Lorincz, Carol Ld- 
rinez, Tăchiță lonescu și 
Aurelian Drăgușin.

O susținută activitate 
de înfrumusețare au des
fășurat și locatarii blocu
lui nr. 14 de pe strada In
dependenței. în frunte cu 
președintele blocului, Cons
tantin Epure, cetățenii Mi
hai Ispas, Viorel Suciu, Sa- 

_ . .. __ moilă Sebesteny, Cornel
Cibcîrlan. - Crăciunescu, Vasile Băbuț, 

Ilie, Miron" Oțeiea, Petru Ber-

la
eei
a-

te, cîte 15- 
fiecare

. care au participat 
ceasta importantă 
de la blocul 4 s-au 
cat Mihai Valeria, 
Tofan, Anișoara Toma, Ca
rolina Somnea și Aurel To
ma ; de la blocul 7 — Ion 
Moise, Vasile Negriiș, Ion 
Negoe, Lucian 
Dan laeobache, Ion •Continuare în pag. ala)
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Agendă de Vacanță
Q Încă din prima zi de nierești cu secretariatul 

vacanță, sute de pionieri 
și elevi din școlile Văii 
Jiului au plecat în ex
cursii, strâbătînd diferite 
trasee ale patriei, pentru

comitetului orășenesc de 
partid. Această manifes
tare de educație moral- 
politică a tineretului șco- 
lor s-a încheiat cu un 

a cunoaște nemijlocit iha- spectacol prezăhtat de an-
- rile realizări înfăptuite 
de oamenii muncii, strîns 
uniți în jurul partidului, 
in anii socialismului.

• La cinematograful n 
„Cultural" din Lupeni sca '"’tie , 
desfășurat duminică di
mineața concursul de cu-

samblul artistic al pio
nierilor.
• La faza județeană a 

concursului „Cea mai 
bună patrulă de circula- 

care a început ieri 
și continuă astăzi la De
va, participă„„ - - echipajul

noștințe din istoria patriei Școlii generale nr. 1 Lu- 
„325 de ani de la începu- Pe™ (condus de prof. A-»-
tul- domniei lui
cel Mare în t __7 _ .
Echipajele, repreZentînd 
școli generale ale 
întregului municipiu, au 
fost apreciate în următoa
rea ordine valorică: 6
Petrila,_7 Petroșani, 1 Lu- 

' peni, 3 Vulcan, 6 Lupeni, 
Școala generală Uricani.

! /MT Ml • — • r ■
i ștefan driau Avrămuț), care a 
Moldova", cîștigat etapa municipa-

® Tot la Lupeni a a- 
vut loc, simbătă, sub ge
nericul „Raportăm cu 
mindrie partidului", o în- 
tilnire a activelor pio- 
l—

Q Pe terenurile de 
sport ale școlilor genera
le nr. 5 și 6 din Petroșăni, 
la Petrila, Vulcan, Lupeni, 
Uricani a debutat ieri o 
tradițională competiție 
de handbal dotată cu tro
feul „Diamantul negru". 
Astăzi se desfășoară, în 
Petroșani, faza municipa-

Rezultate promițătoare în recuperarea hîrtiei, dar...•••

Imn pentru un om
(Urmare din pag. 1)

PECO, ani cînd unita
tea condusă de el a fost 
distinsă în numeroase 
rinduri (1973. 1974, 1976) 
în întrecerea socialistă, 
in cadrul întrecerilor 
competițiilor profesio
nale (1972, 1976, 1978). 
Ani de muncă demnă, 
de dăruire, care l-au 
înconjurat cu ortaci și 
pțieteni. Iată de ce, la 
clipa unică de viață, ie
șirea la pensie, au ținut 
să fie prezenți toți co
legii de muncă, repre
zentanți ai oficialități
lor orașului și între
prinderii. I s-au remar
cat cu acest prilej cins-

tea. corectitudinea, com
portarea exemplară la 
locul de muncă și în 
societate, i s-au decer
nat laurii recunoașterii 
muncii și răspunderii. 
Nu neapărat o meserie 
ridică rangul demnității 
umane, ci omul însuși, 
prin sine, se înnobilea
ză sufletește. Copleșit 
de sentimente, întregul 

un
de sentimente, 
colectiv a înălțat 
patetic imn pentru tin 
om dintr-o bucată. Pe 
care îl simt în 
toți cei care l-au cunos
cut pe purtătorul de a- 
cum al bastonului de 
demnitar ilustru al mun
cii. (Ion VULPE)

- Pe 
inimă

(Urmare din pag. 1}
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tinde șe realizează pentru 
procesul de extracție pie
sele de schimb necesare. 
Aici, în atelierul mecanic, 
s-au asimilat multe piese 
de schimb de la utilajele 
din import. Se execută ci
lindri pentru hidraulică, te- 
lescoape pentru combinele 
de abataj, pentru a căror 
calitate, iți trebuie mai întîi 
multă pricepere, dăruire și. 
de ce nu, conștiința lucru
lui bine făcut .

Următorul punct de lucru 
este secțio de transportoa- s 
re. Aflăm de Io maistrul 
Constantin Matei, că îmbu
nătățirile aduse oici utilaje
lor sînt dintre cele mai 
remarcabile. Gama mare și 
variată de utilaje - trans- 
portodre, stații de acționare, 
scocuri - necesită . multe 
îmbunătățiri și adaptpri la 
condițiile de zăcâmînt ale 
minei. Tot aici sîntem infor
mați că activitatea de re
condiționate este în toi. A 
intrat în cotidian ca fiecare 
membru al colectivului să 
gindeașcă' și să acționeze 
în spirit economicos. lată 
un singur exemplu pe care

nii l-a dat losif Rubo, lăcă
tuș șef de echipă : un tam
bur de acționare a cărui 
valoare ’ depășește 8000 lei. 
introdus in circuitul pro
ductiv prin reccrndiționare 
costă pînă ic 2000 lei (n.n. 
și aici se recondiționează și

l«

se introduc lunar în circui
tul productiv zeci de ase
menea subansamble I).

La secția de pompe sin- 
tem informați că lăcătușii 
Victor Ardelean, Negru Va- 
sile, Doina Ignat, recondi
ționează cu succes arbori 
cotiți, biele, axe, iar la sec
ția confecții metalice intîl- 
nim aceeași angajare 
responsabilitate a
Ș. '■ 0 '■ t_ —

Costel Pîrvuța,
. Bot, Silvia Cojocaru și a ce-

! lăcătu-
Constontln Olteonu, 

Ladislau

I I
TEATRU, Răspunzând so

licitărilor oamenilor mun
cii ' din Petroșani, Teatrul 
tninerilor din Valea Jiului 
susține in 
o activitate

Faptul este In general 
cunoscut i o tonă de macu
latură reintrodusă. în cir
cuitul economic înlocuieș
te în fabricarea hîrtiei ,e- 
chivalentul ei în celuloză 
pentru producerea căreia 
se folosesc 3—4 metri cubi 
de lemn, deci tăierea din 
pădure a 5 arbori maturi. 
Dacă mai adăusăm că pen
tru producerea unei tone 

' de hîrtie se consumă 800 
kWh energie electrică fără 
să mai socotim cheltuielile 
cu tăiatul ți transportul 
lemnului din pădure la fa
brică, sau importanța pe 
care copacii o au în oxige
narea atmosferei și frumu
sețea peisajului ne putem 
ușor da seama de valoarea 
economică a maculaturii 
privită de mulți cu destu
lă ușuțjnță.

In perioada 1 ianuarie — 
31 martie din acest an, la 
nivelul Văii Jiului s-au 
colectat 212 222 kg de hîrtie 
din care 132 770 kg din sec
torul socialist, iar restul de 
la populație. 
Centrului de
colectare, achiziții, desfa
cere Petroșani, planul tri
mestrial a fost depășit cu 
40 tone. Cantități mai în-

ta nivelul 
recuperare.

semnate de hîrtie au fost 
predate la Centrul de re
cuperare, colectare, . achi
ziții și desfacere din Pe
troșani de C.M.V.J. (7 080 
kg), IM. Petrila (5020 kg) 
și I.M. Vulcan (2 200 kg). 
Din cadrul C.M.V.J. au 
predat mult sub cantitățile 
planificate pe două luni 
și jumătate IM. Livezeni, 
I.M, Bărbăteni și IM. Uri
cani. Printre unitățile care 
s-au evidențiat în predarea 
hîrtiei se numără IiF.A. 
„Vîscoza“ Lupeni. cu o can
titate de 10 000 kilograme. 
De fapt I.F.A. „Vîscoza*1 se 
numără printre unitățile 
economice din municipiu 
care și-au depășit substan
țial planul de predare a 
hîrtiei pe primul trimestru 
din acest an.

Importante surse de co
lectare și. predare a hîrtiei 
au întreprinderile comer
ciale. Comparativ cu ace
eași perioadă din anul ce a 
trecut se remarcă un spor 
substanțial la hîrtie preda
tă. Cantitativ ordinea este 
următoarea: I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani a predat 
16 440 kilograme, IC..S. 
Mărfuri industriale 
kg, I.C.S. Mixtă Vulcan 
5 085 kg și I.C.S. Mixtă

Lupeni 4 320 kg. In aceas- 
tă perioadă, prin școli, s-au 
colectat și predat Virca 
15 000 kg de hîrtie, în friih- 
te se află Școala generală 
nr. 1 Petroșani cu 3 605 kg, 
nr. 6 șî nr. 5 tot din Petro
șani cu 2 500 și respectiv 
2 300 Kg, nr. 6 din Petrila 
cu 2 360 kg, Liceul Petrila ' 
cu 1 280 kg. Cantitățile co
lectate de elevii din Lupeni 
sînt cu ceva mai iniei. Cei . __
de la școlile generale nr. la colectarea și
2 și 3 au predat 1080 • și ■ - ■ • -
800 kg, iar cei de la Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni 500 
kg.

Comparativ cu aceeași 
perioadă din anul trecut 
cantitățile de hîrtie colec- 
țate și predate la Centrul 
de recuperare, ’colectare, 
achiziții și desfacere Pe
troșani sînt substanțial 
sporite. Aceste cantități 
înlocuiesc în procesul de 
refolosire a hîrtiei circa 750

arbori maturi, deci au fost 
salvați de la tăiere în me
die zece copaci în fiecare 
zi. Din cantitatea de hîrtie 
reintrodusă în circuitul ■ 
economic în această perioa
dă se pot fabrica 367 500 
caiete sau peste 700 000 
ziare. Qifrele sînt elocven
te, ele confirmînd că în 
general în municipiul nos
tru s-ă muncit cu mâi 
mult simț de răspundere 

,i predarea 
hîrtiei. Resursele sînt încă 
departe de a fi epuizate. 
Revelator în acest sens este 
faptul că în containere, în 
jurul lor, pe zonele verzi 
se mai găsesc și în pre
zent aruncate importante 
cantități de hîrtie dind un 
aspect neplăcnt ' împreju
rimilor blocurilor. Ar fi de 
dorit ca măsurile în acest 
sens să nu întîrzie.

NOTA

Autobuze Piața Victoriei — Livezeni

Venind în înțîmpinarea 
solicitărilor oamenilor mun
cii din unitățile productive 
de pe .platforma Livezeni, 
conducerea A.U.T.B. Petro
șani a dispus, începînd din 
ziua de 5 aprilie a.c., pre
lungirea traseului de trans
port în comun Piața Victo
riei — «Aeroport pînă ? la 
stația PECO, între orele 
5,30—7 și 14—16. Pînă ia 
realizarea unor amenajări 
la stația PECO, unde , se 
va face întoarcerea, auto
buzele cu traseu prelungit 
vor întoarce la garajul de 
la Iscroni. Programul de 
circulație al autobuzelor al 
căror traseu a fost prelun
git este următorul: dimi-

larlalți colegi care nu pre-

pen- 
ghi. 
bas- 

uși 
de aeraj. De remarcat că 
peste tot, în toate ateliere
le, pe lingă același ritm in
tens al mașinilor — unelte, 
aht fost impresionați plăcut 
de oamenii care minut de 
minut, ceas de ceas, zi de 
zi, prin forța brațelor și a 
minții lor sprijină, contribu
ie in mod nemijlocit la fie
care tojă de cărbune ex
trasă și livrată marilor com
binate siderurgice ale țării.

Despre oamenii sectoru
lui V electromecanic ingine
rul șef al minei, Petru Voi- 
nea, ne informa -că lunar 
acest sector își realizează 
producția marfă în propor
ție de 110 la sută și că tot 
lunar aici se recondiționează 
piese în valoare de peste 
300 000 lei. Am prezentat 
succint, radiografia unui co
lectiv care prin tot ceea ce 
face, prin faptele de muncă, 
aduce o contribuție subs
tanțială la sporirea produc
ției de cărbune, la reduce- 

. rea costului pe tona extrasă.

cupețesc nici un'efort 
tru o executa ferestre 
tru rampa puțului, uși, 
daje metalice, poduri 
culante pentru colivii,

i 
!I

IC..S.
5 120

D. CR1ȘAN

In ciuda timpului capricios și duminică sute de 
cetățeni ai orașului Vulcan au ieșit să înfrumusețeze 
spațiile din jurul blocurilor. în imagine : locatarii blo
cului 17 A din zona noului centru civic al Vulcanului.

neața, din Piața Victoriei, 
se va pleca la Orele 5,30 ; 
6 ; 6,30 ; 7 ; la prînz, la 
orele 14 ; 14,30 ; 15 ; 15,30.
De la stația PECO, dimi
neața, autobuzele vor ple
ca la orele 6 ; 6,30 ; 7 ; 7,30; 
la prînz, la orele 14,30 ; 
15 ; 15.30 ; 16.

OF 5
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Acțiuni gospodărești și de infrumusețare
/Urmare din pag. 1

freamătă sub razele soare
lui. De simbătă, la Uricani 
a îiieeput o amplă acțiune 
destinată înfrumusețării, 
despre ale cărei obiective 
ne-a vorbit tovarășul Dan 
Marco, vicepreședinte al 
consiliului popular ? orășe- 
nesc. . ?G?? ‘

— Toți locuitorii,, de la 
mie la mare, sini cuprinși; 
in această acțiune conee-

organizată ca o întreagă lună aprilie șe vor
a gospodăririi și planta poftii, arbori *i ar

buști, iar zonele'verzi ale 
orașului dorini să devină 
un cadru care să Invite ,1a 
petrecerea timpului îjițr-un 
mod odihnitor și reconfor
tant. Iată pentru ce ne eon-

pută și 
„liină 
înfrumusețării", cum i-am 
spus noi .Vrem ca orașul 
nostru șă fie exemplar gos
podărit, iar oamenii mun
cii acordă tot sprijinul a- 

'• cestui' sițop. Lucrările des
tinate reparării unor por
țiuni de stradă vor fi în- 

. soțite de o sistematică a- 
tenție, atît a gospodarilor, 

.cit și a locuitorilor, pen
tru întreținerea ordinii și 
curățeniei în cartiere. In -

lanț. Iată pentru ce ne 
tinuăm și amenajările de 
la zona d.c agrement a 
șu 1 ui, -pregătindu-ne, 
fel, pentru apropiatele 

. serbări 'cîmpenești Aștepta
te de oamenii muncii.

ora- 
ast-

Pe șantierul locuințelor din Vulcan
(Urmare din pag. 1)

edilitare. Or, de acestea 
depinde în mod hptărîtoi- 
asigurarea unor coijzttțu' 
civilizate de viață in noile 
cartiere. Bunăoară, în ora
șul Vulcan, datorită rămî- 
nerii în urmă a lucrărilor 
la~ noul bulevărd, cetățenii 
din zona centrului civic se 
confruntă cu unele greu
tăți. Accesul spre noile 
si modernele magazine 'de ’ ■ i X - d
desfacere a produselor in
dustriale și alimentare este 
greoi. Aprovizionarea a- 
cestor magazine este difi
cilă din lipsa de căi de ac-- 
ces amenajate. întîrzierca 
termenului de punere în 
funcțiune a .. rezervorului

. pentru apă potabilă, ' în T.C;H. Iar ritmul nu e.ște 
condițiile în tare blocurile la nivelul cerințelor. După 
de locuințe din noile <;?' 
șainbluri 308 și 322 de a- 
partamente au început să 
fie date în folosință,, a de
terminat restrîngerea livră
rii de .apă îi> tot orașul. 
Cotlfruntîndu-se pu această 
stare de lucruri, consiliul 
popular orășenesc a stabi
lit in această primăvară 
un amplu program de lu
cru vizînd lichidarea ră
ni ‘merilor în urmă, accele
rarea ritmului de execuție 
a lucrărilor de sistematiza
re și de punere în. funcțiu
ne a dotărilor 'gospodărești* 
edilitare. In conformitate 

' cu acest program au .fost 
organizate acțiuni de an
vergură în sprijinul coris- 
tructorilor. Pe zona căilor ș 
de acces în noile ansam
bluri 308 și 322 au fost ni
velate terenuri, s-au trans
portat sute de tone, de pie- 
iriș și balast. Pentru a a- 
slgurâ eficiența scontată a- 
cestor acțiuni,, care sînt de 
fapt un sprijin economic 
important pentru construc
tori, se impune și din par
tea șantierelor o participa-

■ re măi' activă, ' asigurarea 
“ forței de muncă și a utila

jelor .necesare continuării.
’ în ritm sGsțihuț ?^i-lucrări-. 

;Vlor de sistematizare. -. In , 
-.'prir.upa^, lucrării^ de' sis

tematizare aparțin șahtif • 
'; tulul 2 din Vulcăii și/șan7‘ 
^liefuluii î ’ <țe * Însțalâțîi

Grupuluf' .Petroșani

an- primul trimestru al titlu-1 ui, 
în ăsa'mbluî de blocuri 366 
apartamente nu K-auc^er- 
minat lucrările de eaftWÎ?' 
zare pluvială și nici căile 
de acces pentru aprovlzio-

* narea unităților . comercia
le, Pe-sttada l Mai circu
lația continuă să fie bloca
tă deoarece s-au, întrerupt 
niște 'lucrări, iar măi mul
te linii de macarale n-au 
fost nivelate. Lucrările de

' deviere a conductei pentru 
apă potabilă din sursa „Va
lea de Pești", în porțiunea 
bulevardului Victoriei, se 
opriseră miercuri, 31 mar
tie, din lipsa unei macara
le; Maistrul instala tor Ște
fan Fazakaș, îngrijorat, so
licitase sprijin pentru ob
ținerea măcaralei Ii consi
liul popular orășenesc.?.
. , Conducerea Grupului de 
șantiere Petroșani ăl T.C.Il. 
a promis lă începutul anu
lui că va acorda atenția 
cuvenită finalizării lucră
rilor telinițo-edilitare și 
de dotări gospodărești. A- 

- cump după ? de a trecut?" un
• trimestru, locuitorii , ' din 
; Vulcan, așteaptă ca pronii- ?
siunile sa fie onorate prin : 
fapte. Lucrărilor d.c’ siste
matizare și de dotări gos- 

i podărerti trebuie să li se 
acorde atenția cuvenită, - 
să fie finalizate: ' cohcbmi- '

■rtent cu noile "ansambluri 
de locuințe 1

I

Minerul, (are se pregătesc 
în vederea concursului pe 
țâră aî juniorilor,’ prevă
zut la mijlocul acestei luni, 
în municipiul Gh/ Gheor
ghiu Dej. Cea mai 
comportare a avut-o tînă- 
rul Victor . Cojocaru 
echipa prof. Victor Șandru.

ne ; vineri și simbătă' ' de 
la orele 18, la sediu).

CONSFĂTUIRE. In sala 
școlii de calificare de la 
I.M. Aninoasa a avut loc, 
la sfîrșitul săptăminii tre- 

respectării și aplicării nor
melor departamentale de 
protecție a muncii. Acțiu
nea, la care au '-participat 
maiștrii mineri și electro
mecanici a tost organizată 
ca urmare a hdtărîrii c.o.m. 
dă a se desfășura în' mod 
continuu acțiuni educa
tive pnvjnclprotecția 'mîih- 

,Ws„-wNb x. i i

COLOC V11 DE 1STOR1E. 
în cadrul cicluliii de ma
nifestări educative „Culpe- . 
vii de istorie1'. Casa do cui 
tură din Petroșani orgăni- 

. zează mîine, la ora 1D, în 
cule o consfătuire pe tema sala clubului C.F.R. acțiu

nea ■ educați vă ,.525 de ani 
de la urcarea lui Ștefan . 
cel Măre pe tronul Moldo- 
vei", . "

UN CONCURS DEMONS 
TR V1TV de haltere a a- ut 
l oc, sîmbăță, l a Liceu l in -:. 
dustiial dtn Lupeni. ș Au 
□anticipat tineri sportivi, 
din secția' a1

bună

din
aceste zile 
spectaculară 

intens®. Vor ti prezentate 
următoarele spectacole i „1- 
figenla în Taurida*1 de 

‘Goethe (mîine, oră 19, ’ la 
sediul' teatrului)’ și ‘„Incui- 
câTumeȘ‘ .de'X- de’HerȘ (Joi, 
.qra <9. 1» instituțîă itej^i-

Rubrică reaji/ată de 
Tiberiu SPĂTARI •
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HANDBAL, divizia B (tineret)

Un scor concludent
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE- șit o suită de 8 goluri fără

TRQȘANI — METALUL să primească decit două,
HUNEDOARA 19—14 (9—6). Liniștiți în ceea ce priveș-
lubitorii •
ținut să fie prezanți -în 
număr mare la .derbyul e- 
chipelor de divizia B (ti
neret) din județul nostru, 
Utilaj ul-Știința Petroșani 
— Metalul Hunedoara, Dis- 
'puta a fost dirză, iar echi
pa constructorilor de utilaj 
minier din Petroșani, a- 
vînd în căpitanul ei, Gliga, 
un aruncător de elită, s-a 
desprins cu siguranță în 
învingătoare.

Prima repriză s-a înche
iat cu scorul de 9—6 in 
favoarea gazdelor. După 
pauză scorul a luat propor
ții ajungjiid în- minutul 45 
la 17—8. Gazdele au reu-

handbalului au te învingătorul, și-au 
mis schimbarea unor 
că tori printre care și 
tarul Popescu, foarte 
pînă în acel moment. Apoi, 
au lăsat motoarele la „re- 
lanti“, fapt ce a permis 
oaspeților ca pînă în final 
să înscrie încă șase goluri 
față de două ale gazdelor. 

'Meciul s-a încheiat cu 19— 
14. Cel mai eficace jucător 
s-a dovedit și de această 
dată Gliga. care a înscris 
10 din cele 19 goluri ale 
gazdelor. Pentru Utilajul 

. au mai înscris Bencovici 
și Gheciu cite 4, și Kiss 1. 
(DC.)

per- 
ju- 

por- 
bun

• FOTBAL (tineret-spe- 
ranțe) ■ Jiul —• Chimia Rm. 
Vilcea 1—0 ; divizia C : 
I.M.I.X. Agnita — Minerul 
Aninoasa 2—0 ; C.F.R. Si- 
meria — Minerul Paroșeni. 
2—0. Republicane de ju
niori : Corvinul Hune-

Br e viar
a««i>aeeatf>

doara — Jiul 4—0 ; Jude
țean : Minerul Uricani — 
Minerul Teliue 6—0 ; Pa- 

- ringul Lonea —Metalul 
Orăștie 4—1'; Preparato
rul Petrila— Metalul Crîș- 
cior 2—0 ; Minerul Deva 
— C.F.R.. Petroșani 1—0.
•’ POPICE, divizia

Jiul Petrila — Metalul
nedoara 5 271—5 030
Victorie concludentă 
gazdelor. (S, BALOI)

A. 
Hu- 
p.d.

CLASAMENTULREZULTATE TEHNI
CE: F.C. Argeș — Spor
tul studențesc 0—0; lî.T.A.
— Steaua 1—2; Jiul — 
Chimia 0—0; „U“ Cluj- 
Napoca — F.C.M. Bra
șov 0—0; Univ. Craiova
— Politehnica Timișoara 
5—0; Progresul Vulcan
— Corvinul 0—1; F.C. 
Olt — C.S. Tîrgoviște 
1—0 ; Dinamo — F.C. 
Constanța 4—0 ; A.S.A. 
Tg. Mureș — S.C. Bacău

: 2—1. ț ;

„U" Craiovă ' ă , 23 15 2 6 51—15
Dinamo ■■ •" 23 ■"

23
14 4 5 45—22 .32

.Corvinul 12 5 6 46—26 29
27F.C. Olt 23 12 3 31—22

Steaua 23 10 6 7 25—20 26
„U” Cluj-Napoca 23 9 5 9 25—28 23
Sportul stud. ^3 7 9 7 23—28 23
F.C. Constanța 23 7 8 8 27—30 22
SC .Bacău 23 8 6 9 27—34 22
C.S. Tîrgoviște 23 9 4, 10 21—30 22
F.C. Argeș 23 7 7 9 20—21 21
Poli. Timișoara 23 8 5 10 25—29 21
F.C.M. Brașov 23 8 5 10 17-.26 21
Jiul 23 6 8 9 22—29 20
A.S.A, Tg. Mures 23 9 1 13 30—34 19
U T. Arad 23 7 5 î:11 23—30 19
Chimia Rm. Vilcea 23 7 5 11 22—40 T9
Progresul Vulcan 23 5 6 12 23—39 16

Divizia B

Ștefan NEME'USEK
»•••••••••

Jiul retroșani — luinua Ki.n 
fazele de gol este irosită in fața porții oaspeților.
• • •• • ••••••••• • •'•••• • « • • • • •

Vineri, sîmbăta și du
minică, pirtiile de schi din 
masivul Paring aii 
ut o animație de 

mart. La cahanele I E.F.S. 
și Rusu și-au dat intllnire 
veteranii îs.chiori. care de-a 
lungul ultimelor .trei dece
nii au reprezentat 'eu .cins
te culorile asociațiilor 
sportive din Valea Jiului 

• in concursțiri dip toată 
țara. Acești, inimoși . și 
constanți iubitori ai ‘spor
turilor de iarnă, dar șt tu
riști pasionați, au trăit mo
mente de neuitat care au 
culminat cu concursuri de 

, schi, .jocuri distractive și 
alȘ^jicțiMi culturăl-edu- 
’■•rti'.f. '

Vineri seara, la cabana 
I.E.F.S. s-a desfășurat o 
seară cultural-distractivă, 
Participanții, reprezentan
ți ai asociațiilor sportive 
din municipiul Petroșani, 
Reșița, Deva și București 
au trecut prin focul unor 
probe de cunoștințe gene
rale. Au avut de răspuns 
la trei întrebări’legate de 
toponimia munților ce în
conjoară cele două Jiuri, 
dar și-au etalat.și alte cu
noștințe .dobînd.ite in lun
gul anilor. 
personale ale 
artiști îosif Tellmann 
Francisc. Nemeth a U 
prezentate și .însbțițe 
muzică adecvată, splendide 
diapozitive eu' frumoase

. priveliști montane din toa
te anotimpurile. A doua 

/ zi dimineața au avut loc / 
concursurile de’schi ^fond 
și două, manșe de .combî-v 
nate alpine. <) splendidă zi 
însorită, ,de veritabilă pri
măvară a înlesnit dșsfășu- ‘ 
rarea concursurilor.

La proba, de fond 5 km, 
desfășurată i pe pîrtia-, de 

v,,-lingă LE.Fji.. în primele o-,
.rd’‘‘ale ^dimin^ii' fde’'sîmbă;';. îunțer,” JH Daîf ..Bîrlida ; 

: ta’l-^n Iniegistrat utm.i- .ategon.i 45—50 ani, fe- 
toareîe^ez'hltăte : ’' catego-- mei, Tocul 1: Terezia Kato,

cunos-
zile

Din. arhivele 
talentațilbr 

și 
fost 
1 de

ria 35—40 ani, femei, locul 
I Ileana Czimbalmos din 
Vulcan, bărbați locul ' I 
Iosif Peter. Lupeni, II Wilk 
Stoiebvici, Reșița, catego
ria 40—50 ani, femei, locul
I Terezia Kato, Lupeni, 
bărbați, locul 1 Aron Peter,
II Petru Ambruș (ambii din 
Lupeni) III Anton Opletz,

• Reșița. Categoria . 50—60..-,
’ ani, locul I George Lupaș,

II Rusalim Andor (ambii 
din Lupeni),. 111 Andrei 
Anger, Petroșani. Catego
ria peste '60 ani, locul I 
Alexandru Foilor, Uricani, 
ii Aurel Dobreseu, Bucu
rești,

bărbați, locul I losif Zlăg- 
neanu, II Ion On, HI 
Gheorghe Ionică ; 50—55
ani, locul I Adalbert Kato,
II Iosif Raeolța, Carol 
Krijela ; 55—60 ani, losif 
Kuhn, II Victor. Marier,
III Arpad Hegeduș ; peste 
60 ani loc-ul 1 Aurel Do
breseu, II Vasile Pop.

După combinata. alpină, 
echipajele reprezentînd lo
calitățile Lupeni, Vulcan, 

.lieșlța,. Deva . și Petroșani 
și-au • etalat îndemînăreă 
in cadrul -jocurilor zăpezii. 
S-a străbătut o pantă în
clinată... intr-un lighean, 
o sticlă eu bere a fost

O amplă manifestare ,1a încheierea sezonului

Cea mai atractivă probă, 
careta aliniat la start zeci 
de schiori a fost însă in

i' trecerea dini combinata al
pină de slalom uriaș . și 
slalom special. Pe piftie, a 

- fost amenajată, în premie
ră, o instalație de crono
metrate «electronică. ~ 
difuzoare. : , ■ au i 
t r a n s m 1 s e rezultate
le in mod operativ, după 
fiecare; concurent. Cunos- 
cuiul actor Florin Plaur, 
de la Teatrul de stat din 
Petroșani a comentat la 
microfon desfășurarea con
cursului. După străbaterea ■ 

’celor două manșe din eom- 
binâța alpină cei mai buni 
s-au dovedit a se menține 
schiorii; categoria 35—4’0 
ani, femei ; locul I Iiiria 
Dănuțiu, bărbați locul I

■ Dumitru Bîrlida, II Ștefan 
Matyus, ,, III Ghebrghe 
Krausz; categoria " 40—45 

'ani, femei; locul 1. Virgi-, 
nîă Peterfy, bărbați locul 
J'Alexandru Acs, IF Gedeon ,

transportată de schiori 
tavă : u condiția să nu 
dă... nici schiorul, nici

Prin 
fost

pe 
ca- 

... • sti
cla. Din mers s-a tias la o 
țintă, cu cite trei mingi, iar 
ta sosire, contracronome- 
tru, iei trei membri ai 
fiecărui echipaj trebuiau 
să scoată dopul sticlei și - 

. să bea it mai repede con
ținutul fără să risipească ’ 
nici o picătură:.. Cei mai 
indeminatici sau dovedit 
reprezentanții Reșiței, -că- . 
re au cîștigăt locul 1. De'■ 
remarcat că pârtieipanții 
au t'ost imbrăcați în costu
me de... "epocă, iar spre 

• hazul spectatorilor s-a făcut 
și o coborîre demonstrati
vă cu „doagele”, acele 
schiuri improvizate cu care 
muiți din participanti ău 
învățat alunecarea "pe z'ă • 
padă în copilărie.

Festivitatea de premier.’ 
a avut loc Ia cabana Rusu. : 
A fost organizată eu acest

; prilej, masa tovărășească '. 
r u o b umoasa '.eara dStra- - 
- livă la reușita căreia și-au 
s dat; concursul formații de

. CI-ASAMENTUL
F.C, Bihor 22 17 3 2 63—20 37
F.C. Baia Mare ‘ . . ...... 22 12 5 5 44—17 29:
Aurul Brad 22 12 2 8 31—22 26
Olimpia S.M. . ? , 22 10 4 8 29—22 24
Someșul'Ș.M, - . 10 "4 8 25—32 24'
Strungul'Arad . 22 tO 3 9 34^0 23
C.F.R. Timișoara ' 22 9 ,4 9 35—27 22
C.Î.L, Sighet , 22 10 *2 10 27—33 22-
Rapid Arad ■if"T-22 ÎT'IÎI 3 10 25—29 21
F.C.M. Reșița . '22. 10 6 9 39—29 21.
înfrățirea Oradea T 22 10 0 12 40—37 20
C.S.M. Dr Tr. Severin 22 9 2’ 11 28—30 20
Minerul Cavnic . 22 « 3 11 34—32 19
Dacia Orăștie 22 . ’ 8 3 11 27—50 19
Minerul Lupeni 22 7 4 11 30—35 18
U.M. Timișoara 8 2 12 21—35. 18"
C.F.R. Cluj-Năpoea 22’ 6 5 11 24—41 17
Min. Ilba Seini 22 6 5 11 .19—44 17

REZULTATE TEHNI
CE : Dacia Orăștie — 
F.C.M. Reșița 2—0; 
Minerul llba Seini — Mi
nerul Câvnic 1—0; Olim
pia Satu Mare — C.I.L. 
Sighet 1—0; G.F.R. ®iu,i- 

Brad 
F.C. Bihor Oradea 

" -J 2—0 ;
— Mine- 

•0. C.F.R.
înfrățirea

Napoca — Aurul
1-2; F~ —
— Rapid Arad 
Strungul Arad — 
rul Lupeni 3- '
Timișoara —
Oradea 3—0 ; C.S.M, Dro- 
beta Tr. Severin —« So
meșul Șatu Mare 3—0 ; 
F.C. Baia Mare — U.M. 
Timișoara 2—0

mai '
Văii '

artiști amatori din 
muite localități ale 
jiului. ' '

Concursul veteranilor, 
această frumoasă și nos
talgică întîlnire ă schiori
lor, intrată nu numai ‘în 
calendarul întrecerilor spor
tive anuale ci și în tradiția 
iubitorilor sporturilor t de 
iarnă, s-a bucurat-de spri
jinul Comitetului munici
pal de partid, al conduce
rilor unor întreprinderi e- 
Cbnomice si aL Școlii spor
tive din Petroșani, cons
tituind o reușită deplină. 
S-a reușit, printre 'altele, 
demonstrarea — pentru a 
cjta oară7 — a necesită
ții construirii .unei căbane. 
turistice in zona alpină a 
Parîngului, pentru a face 
față solicitărilor crescînde 
3Îe celor, in uiți, care au 
îndrăgit sportul alb, dru
mețiile montane atît de re
confortante și ațlucătoare 
de tinerețe fără bătrinețe'....

. i uyrf? A I ’T*,

In așteptarea startului, 
emoții ca-ri... tinerețe. 
Foto : S. VIOREL

Pasiunea pentru spor
turile montane nu are 
\ irstă...



4 MARȚI, « APRILIE IMS

FILME

(Urmare din pag. 1)

La ora. 11,30 aeronava 
care a călătorit șeful 
stat al Republicii Turcia 
a aterizat.

La 'coborîrea din avion, 
șeful de stat al Republicii 
Turcia a fost întîmpinat cu 

■ cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul1 
Kenan Evren și-au strîns 
eu, căldură mîinile.

Comandantul gărzii mi
litare aliniate "pe aeroport 
în cinstea sosirii înaltu
lui oaspete a prezentat o- 
nbrul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republi
cii Turcia și ■ Republicii 
Socialiste România, în timp 
ce," în semn de salut, răsu
nă 21 de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae

eu 
de

Ceaușescu șl generalul Ke
nan Evren au trecut. în re
vistă garda de onoare.

A urmat apoi prezenta
rea persoanelor oficiale 
venite în intîmpinare.

Un grup de pionieri ro
mâni. precum și copii ai 
membrilor Ambasadei Tur
ciei la București au oferit 
tovarășului N ie o 1 a e 
Ceaușescu și generalului 

< Kenan Evren. buchete de 
flori. ■ ■

Tovarășul N i c o î a e 
Ceaușescu și gerieralul Ke
nan Evren au părăsit apoi 
aeroportul într-o mașină 
escortată de motocicliști, 
îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltului 
oaspete. Aici, cei doi șefi 
de stat s-au întreținut în-

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

S-a căzut de acord să 
fie sporite eforturile pen
tru extinderea, în continua
re, a schimburilor comer
ciale.

A fost evidențiat faptul 
că deși România și Turcia 
aparțin a două blocuri mi
litare opuse, aceasta nu
trebuie să constituie un
obstacol în calea dezvoltă
rii unei largi colaborări 
și cooperări între cele do
uă țări. în același timp, 
s-a subliniat că amplifica
rea continuă a relațiilor 
dintre România și Turcia, 
pe temeiul deplinei egali- 
tățî, al respectului indepen
denței și suveranității na
ționale. al avantajului re
ciproc, este în folosul și

tr-o ambianță de cordiali-- Spre binele ambelor țări și 
tale. popoare, al progresului și

Președintele Republi
cii Socialiste -România, to
varășul' Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, luni, la Palatul 
Consiliului de Stat un di
neu oficial în onoarea ge
neralului Kenan Evren, șef 
de stat al Republicii Tur-

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Hangar 18; fi
nirea ; Olimpiadă 40.

PETRILA; îmi sare 
țandăra.

LONE A: Pîine, aur. 
nagan.

ANINOASA : Cariera 
mea strălucitoare.

VULCAN — Luceafă
rul: Sînt, timid dar mă 
trafpy •.

LUPENI — Caltural :
Ghețuri pe înălțimi ; ' 

" -- de
tînăr

mi-
ai ...

. cia.
La dineu au participat 

persoane oficiale române 
și persoane oficiale care-1 
însoțesc pe șeful statului 
ture în vizita în țara noas
tră. "

în timpul -dineului, des
fășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și gene-’ 
ralul Kenan Evren au ros
tit toasturi

un

prosperității lor, slujește 
cauzei păcii, securității, 
cooperării și înțelegerii în 
Balcani, în Europa și în în
treaga lume,

în continuare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
generalul Kenah Evren au 
început, în prezența 
niștrilor de externe 
României si Turciei,
schimb aprofundat de pă
reri cu privire la evoluția 
situației internaționale și 
la conlucrarea dintre cele 
două state, pentru o poli
tică de pace, destindere, 
securitate și cooperare îh 
Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă , de 
cordialitate . și prietenie, 
de înțelegere și stimă 
ciprocă.

Muncitoresc : Ziua 
naștere a unui 
varșovian.

URICANI : în t 
rea chibriturilor.

căuta-

TV
11,00 Telex.
11,05 Admiterea 

în treapta

BUDAPEST/*

Coreei

româniostașilor

Conferința internațională pentru reunificarea

Intervenție românească
GENEVA 5 ^.(Agerpres). 

La Geneva s-au desfășurat 
lucrările conferinței inter- 
națioale a organizațiilor 
neguvernamentale pentru 
reunificarea Coreei și 
drepturile omului în Co
reea de Sud.. Dezbaterile 
s-au' concentrat pe trei 
mari teme, respectiv reu
nificarea Coreei, violarea 
drepturilor omului în Co
reea de Sud și problema 
coreeană șl pacea mondia
lă.

Asociația juriștilor din 
România a fost reprezenta
tă la lucrările conferinței 
de Teodor Meleșcanu.

Intervenind în dezbateri, 
reprezentantul român 
subliniat consecvența 
care <»nducerea _ partidm 
lui și statului nostru, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România,

■ a ■'
cu

acționează pe plan inter
național pentru rezolvarea 
tuturor problemelor liti
gioase pe calea pașnică, a 
tratativelor. Vorbitorul a 
exprimat sprijinul și solida
ritatea deplină ale Româ
niei față de inițiativele și 
propunerile eonstriictive ale 
Republicii Populare De
mocrate Coreene, pentru 
soluționarea problemei co
reene și reunificarea țării, 
prin crearea unui stat con
federat, independent și de
mocratic. Aceste propuneri 
— a subliniat delegatul 
român — care răspund ce
lor mal fierbinți aspirații 
ale națiunii coreene, de
monstrează în mod eloc
vent voința Rj*JX Core
ene de a ajunge la reali
zarea acestui deziderat ma
jor pe cale pașnică, prin 
negocieri între cele două 
părți.

BUDAPESTA 5 (Ager- 
pres), Cu prilejul împli
nirii a 37 de ani de Ia e- 
îiberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă, la ci
mitirul Rakosliget din Bu
dapesta a avut loc cere
monia depunerii de coma-

■
CONVOCARE. Nicara

gua a cerut convocarea u- 
nei reuniuni extraordina
re a Adunării Generale . 
a O.N.U. pentru a condam
na intervenția militară 
străină în America Cen
trală.

APEL. Adresîndu-se na
țiunii cu prilejul sărbăto
ririi a 22 de ani de la pro
clamarea independenței ță
rii, președintele Republi
cii Senegal, Abdou Dioiif, 
a lansat un apel la întări-

Popoarele vor impune pacea 
cer pace, vor impune pa
cea I

La Tokio, mii de oa
meni ai muncii manifes
tează sub lozinca t „Nu — 
războiului nuclear limitat4*. 
La Stockholm — 750 000 
de suedezi au semnat „Che
marea pentru crearea uneî 
zone denuclearizate în Eu
ropa de Nord“. La Bonn 
—marșurile de primăvară 
organizate de militanții

Telegrame de presă care 
se succed, zilnic, mal mul
te și mai repede decît o- 
ricînd. Vin de pretutindeni: 
din Roma sau din Oslo, din 

sau 
Paris 

Un 
— un cuvînt ma- 

„„ le leagă, le dă ace
eași tensiune marcată: Pa
ce. Ele vestesc noi și 
noi acțiuni care pregătesc, 
acum, în prag de primăva
ră, marșurile, marile mar
șuri ale păcii. Popoarele le 
pregătesc. Tot ele anină, a- 
lături de primii muguri, 
pancarte- pe care înscriu 
Cuvîntul Pace, cuvinte ce 
se doresc stavilă noilor 
rachete nucleare, cuvinte 
care exprimă, scurt, dezi
deratele lor i „Locuri de 
muncă, nu rachete !“, „Nu 
vrem să pierim într-un ca
taclism nuclear!“, „Pace 
—nu bombe !“.

La București, șeful unui 
stat care-și afirmă dreptul 
la viață construind, nu a- 
menințînd pe alții, declară 
clar i „Hotărîtoare este a- 
cum creșterea rolului ma
selor populare, al popoa
relor în general, în lupta 
pentru dezarmare și pace“.

Iar popoarele, ca un u- 
ri aș val, valul primăverii,

Londra, Stockholm 
Viena, din Bonn, 
sau din Washington, 
cuvînt 
gic —

Comentariu

pentru pace din R.F. Ger
mania, întrunesc adeziunea 
a numeroase organizații 
politice, sindicale, de tine
ret. La Oslo — liberalii 
norvegieni se pronunță pen
tru o zonă fără arme nu
cleare în Nordul continen
tului nostru. Din Roma 
sosesc vești despre ample 
manifestații în Sicilia și în 
întreaga Italie, împotriva 
cursei înarmărilor, a arme
lor nucleare. Din Ottawa 
— vești despre largi de
monstrații împotriva pro
iectelor de experimentare 
în Canada a rachetelor a- 
mericane de croazieră. Din 
Washington, ei bine, da, 
și din Washington au înce

mai

ostașilor 
luptele 
Unga-

to 
a II-a 

de liceu (consulta
ții). ■

11.25 Roman - foileton.
„L* Barraca '. (Re
luarea episoduluj- 
4) . * 1

12,10 Matineu de vacant 
ță.

16,00 Telex. ..
16,05 Viața școlii: Pro

fesorul de... creati
vitate.

16.25 O viață pentru o 
idee: Carol Davil- 
la (182Q—-1884).

■ ț ttoeretu-

ne la mormintele 
români căzuți în 
pentru eliberarea 
riei. -Au fost arborate dra
pelele de stat și au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României și Ungariei. , O 
gardă militară a prezentat 
onorul.

Wcoîae Tltubscu
HAG A 3 (Agerpres). în 

cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului naș
terii lui Nicolae Titulescu, 
la Universitatea din U- 
trecht (Olanda) a avut- loc 
o sesiune de comunicări or
ganizată de Departamen
tul de istorie Europa de 
Est.

16.43 Clubul
lui.

17.25 Tribuna 
ței.

17,50 1001 de
18,00 închiderea 

Srâixitiluî,
20.00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea eco

nomică.
20.43 Forum politico- 

ideologic.
21,10 „Nunta lui Figaro" 

de Mozart, (selec- 
țiuni)

22.20 Telejurnal.

experien-

seri.
pro-

put să sosească tot 
multe telegrame vestind 
că „anul 1982 se anunță un 
an foarte Important pen
tru militantismul antinu
clear din S.UA“. Amploa
rea luptei pentru pace este 
atît de mare, încît Senatul 
S.U.A., președintele însuși 
nu mai pot face abstracție 
de milioanele de luptători 
pentru viață, împotriva 
morții nucleare. Pentru că 
tot mai mulți americani 
devin conștienți că armele 
moderne, extrem de sofis
ticate, nu mai cruță pe 
nirileni, indiferent de care 
parte a Atlanticului s-ar a- 
fla. „Problema centrală — 
cum spunea, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— este de a ne uni forțele 
pentru înlăturarea peri
colului de război, pentru^ 
a asiguța dreptul popoare
lor de a-și hotărî dezvolta
rea fără amestec din afară, 
de a-și alege călea cum 
doresc ele44.

Valul acesta uriaș, nu 
încape îndoială, va mătura 
planurile aventuriste ce 
mai năzuiesc să pregăteas
că lumii pieirea. Nici o 
forță nu va putea .să se o- 
punâ acestui val.

Ștefan ZAIDES

xȚ’URNEU. Pianistul ro
mân Valentin Gheorghiu, 
acompaniat de orchestra 
simfonică singaporeză, a 
susținut la Singapore două 
concerte, care s-au bucurat 
de un deosebit succes.

ÎNTREVEDERE. Pre
ședintele Italiei, Alessan
dro Pertini, a avut luni, la 
Palatul Quirinale, o între
vedere cu președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, 
care se află într-o vizită 
oficială la Roma.

GREVA GENERALA. La 
chemarea a șapte din cele 
zece centrale sindicale, 
luni a început în Luxem
burg o grevă generală în 
semn de protest împotriva 
măsurilor âe ' austeritate 

devaloriza- 
„„ ___ __ rea francului belgo-luxem-

binatul va produce 960 000 burghez, luna trecută, la 
cererea Belgiei.

rea unității africane și la 
respectarea de către toa
te statele, membre ale Or
ganizației Unității Africane 
a principiilor și obiective
lor din statutul acestei or
ganizații.

INAUGURARE. în Ni
geria a fost inaugurat cel 
mai mare combinat side
rurgic din Africa, obiectiv 
care face parte din pro
gramul de dezvoltare a 
industriei oțelului în aceas
tă țară. Complexul a fost 
construit în localitatea A- 
ladja, din apropierea ora- ------ _ —
șului Warri — statul Ben- adoptate după 
del, în faza actuală com-

tone de ©țel pe an,

IHemenlo

Mica publicitate
SCHIMB casă 2 camere 

contra apartament 3 came
re. Informații împăra.ul 
Traian 4/2 Petroșani/ tele
fon 44390. (535)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Casan- 
dru Ștefan, eliberată de 
LM. Paroșeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hă- 
bian Constantin, eliberată 
de I.U.M. Petroșani^ O 
declar nulă. (534) * ă

PIERDUT ecuson 522 pe 
numele Paiu Dumitru, eli
berat de Preparația Petri- 
Ja. îl declar nul. (536)
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Știți cate este decalajul 
(citiți prăpastia) intre țări
le bogate și cele sărace, 
după două „decenii ale 
dezvoltării ?“ 40 la 1. Cine
va denumea acest raport ditor unor state, 
„raportul rușinii44. Avea 
dreptate. Despre ce ajutor mari cu care se acordă
din partea lumii bogate și credite statelor sărace au
despre ce dezvoltare mai determinat creșterea dau 
poate fi vorba cînd, cu o ’ riei externe a acestora de 
mînă abia de se dă ceva, 
iar cu alte o sută se ia și 
cenușa djn vatră ?

Pofta nesățioasă, de cîș- 
tig a mînuitorilor de cre
dite a atins absurdul : din- 
te-un factor de stimulare, 
creditul internațional s-a 
transformat; datorită do- 
bînzilor înalte, de-a drep
tul cărnătărești, într-un fac
tor de strangulare a creș
terii economice a țărilor 
în curs de dezvoltare. A- 
dică al creșterii economice 
tocmai â acelor țări — in

deobște foste colonii — pe 
spinarea cărora s-au acu
mulat miliardele de -dolari 
ce le asigură, astăzi, pros
peritatea și poziția de cre-

Dobînzile excesiv de

la 97,3 miliarde de dolari, 
- în 1973, la exorbitanta su

mă de peste 500 miliarde 
de dolari, în prezent, 
trei ani (1976—1979) 
mai statele in curs de 
vpltare au plătit, sub 
mă de dobinzi. suma 
riașă de 70 miliarde 
lari !

„Raportul rușinii" a 
crescut ; 25 Ia 1 în 1960. 2.9 
la 1 în. 1970 peste 40 la 1 
în prezent.. El nu face de- 
cit să reflecte perpetuarea 
unor relații la fel de ruși-

In 
nu- 

dez- 
for- 
. u- 
do-

tot

noase, vechile relații ine
chitabile între state înve- 
derînd, însă, și faptul că 
dacă lumea de astăzi do
rește dispariția acestui ra
port trebuie să recurgă la 
o singură soluție : înfăptui
rea ngji ordini economice 
internaționale, bazată pe 
principii noi, de egalitate 
deplină între state, pe lichi
darea tuturor formelor de 
inechitate, asuprire, pe era
dicarea practicilor neoco- 
lonialiste care încearcă să , 
perpetueze exploatarea u- 
nor popoare de către altele, 
înseamnă un regim, rezo
nabil al creditului interna
țional, lipsit de dobînzile ■ 
cărnătărești. înseamnă ac
ces neîngrădit la cuceririle 
științei moderne.

„Raportul rușinii44 ,n.u mai 
e demn de ,contemporanei
tatea noastră,

St; z.
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