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REALIZAREA NTE8RALA A SARCINILOR 
PE ACEST AN

Bilanțul primelor pa
tru luni ale anului evi
dențiază o amplă mobili
zare, -,a -colectivelor de 
oatn>Ln' ai muncii din e- 
conomia Văii Jiului pen
tru îndeplinirea la înalte 
gote ale eficienței, a sar
cinilor de plan, în prin
cipal în domeniul crește
rii producției de cărbune 
necesar dezvoltării econo
miei naționale corespun
zător ritmurilor stabilite 
prin directivele Congresu
lui al Xll-lea al partidu- 
lui. Prevederile la pro
ducția marfă industrială 
au fost depășite în Va
lea Jiului cu 19400 000 
lei. La producția fizică 
industrială s-au realizat 
— la C.M.V.J. — peste 
prevederi, 12 410 tone de 
huilă netă, respectiv, 
peste 35 000 de ' tone hu
ilă sortată de Valea Jiu
lui și peste 73 000 tone 
huilă spălată energetică. 
Au mai fost produse su
plimentar 80 de tone oțel, 
respectiv, 140 de tone o- 
țel aliat, un volufir de 
utilaje miniere*,  de 119

Din cele două abataje 
frontale (unul dotat cu 
complex SMA-2, în al 
doilea se lucrează cu 
susținere individuală), 
brigada condusă de Ște
fan Alba, de la secto
rul IV al minei Petri- 
la, a extras de la înce
putul lunii o producție 
suplimentară de peste 
80U tone de cărbune. 
Ibăc' un rezultat la care 
au contribuit schimbu
rile conduse de Nicolae 
Boboc, Dumitru Panțu- 
cu, Vasile Constantin, 
Ștefan Codreanu, Marin 
Domnița, Mihai Gavrilă, 
Ioan Șipoș și alții, care 
realizează zilnic produc
tivități superioare pre
vederilor, în medie cu 
2 000 kg/post 

Atma NICOLA, 
iaeroter

•I comitetatei municipal 
da partid

tone, piese de schimb în 
valoare de peste 2000 000 
lei, 923 tone de pline, 
60 mc lemn de mină, 109 
mc cherestea, mobilă în 
valoare de T5 000 lei.

Amplele acțiuni între
prinse la nivelul comite
tului municipal de partid 
privind urmărirea modu
lui în care au fost re
zolvate problemele ridi
cate de oamenii muncii 
în adunările generale ale 
reprezentanților ce au ș- 
vut ioc în această peri
oadă, analizele-preli- 
minar decadale și luna
re organizate cu conduce
rile politice și tehnico- 
cconomice ale unităților, 
cu directorii și secretarii 
comitetelor de partid, cu 
primii secretari de orașe, 
cu toți factorii de răs
pundere, comandamentele 
de investiții, îndrumarea (Continuare în pag. a 2-a) (în pag. a 3-a)

directă pe teren, îa sub
teran sau pe șantiere, au 
condus, cum o dovedesc 
rezultatele, la îmbunătă
țirea activității în dome
niul economic sub aspec
tul ritmicității realizării 
sarcinilor de plan, al ca
lității producției, al a- 
plicfirli noului mecanism 
economico-financiar.

Cu toate acțiunile în
treprinse nu s-a reușit 
însă realizarea integrală a 
planului fizic în structură 
sortimentală, s-au înre
gistrat minusuri in rea
lizarea producției brute 
la unele mine și nu s-a 
reușit ea, în această pri- 1 
mă etapă, pînă la 1 Mâi, 
să îndeplinim cota "parte 
din angajamentul anual 
asumat de municipiu în 
întrecerea socialistă pe 
țară la toți indicatorii.

Din acest bilanț rezul
tă clar pentru noua‘etapă 
de muncă și întrecere în 
care am pășit că cerințele 
principale în economie

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România și a tovară
șei Elena Ceaușescu, luni 
a sosit în Capitală, tatr-o 

' vizită oficială în țara noas
tră, guvernatorul general 
al Canadei, Edward Schre
yer, împreună cu doamna 
Schreyer.

Viata guvernatorului ge
neral al Canadei în Româ
nia constituie o mărturie 

începerea
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 10 
mai, convorbirile oficiale 
între președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schreyer, 

In acest cadru, a fost re
levată cu satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Canada, 
S-a subliniat ea, în ulti
mii ani, au crescut sub
stanțial schimburile comer- a conlucrării româno-cana- 
clale, s-a dezvoltat coope- diene. Ambele părți s-au

în ziarul de azi

a bunelor relații care s-au 
statornicit și se dezvoltă 
între cele două țări, a vo
inței lor de a extinde și 
amplifica cooperarea din
tre ele pe plan politie, e- 
conomic, tehnico-științific 
și cultural, precum și pe 
arena internațională, în 
folosul popoarelor’ român 
și canadian, al păcii, des
tinderii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

Ceremonia sosirii inalți-

convorbirilor oficiale
tarea economică și tehnico- 
științifică, ua loc .deosebit 
de Important revenind co
laborării în domeniul folo
sirii în scopuri pașnice a 
energiei nucleare. Totodată, 
s-a apreciat că rezultatele 
obținute în planul colabo
rării bilaterale cit și po
tențialul în creștere al e- 
conomiitor României și Ca
nadei, creează premise favo
rabile pentru intensificarea 
și diversificarea în Viitor 

*
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I
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„Atuurile“ brigăzii 
lui Scrădeanu

necesitau reparații seri
oase, Petre Scrădeanu nu 
s-a speriat. 'A discutat 
cu ortacii de muncă și 
au trecut la treabă.

în cele' 15 zile pînă la 
sfîrșitul lunii au reușit 

clin să-și realizeze prelimina- .

Petre Scrădeanu în
cei 28 de ani lu
crați la mină — 

din care 20 ca șef de bri
gadă — are multă expe
riență în meserie și nu
mele lui este binecunos
cut printre minerii
Valea Jiului. în 1.5 mar- rul stabilit și sa aducă
tie a.c. cînd a fost che- și abatajul în perfectă i 
mat să preia conducerea stare de funcționare. •’ 
abatajului frontal 6 604 
din stratul V de la sec
torul III al minei Live-
zeni nu a zis nu. Pe Mutula, Miron Socaciu, ? 
altfel el mai lucrase în Carol Reisz și Laurean I 
acest abataj pînă în no
iembrie anul trecut. Cu 
majoritatea oamenilor din 
brigadă se cunoștea bine, 
însă condițiile din acest 
abataj echipat cu un 
complex mecanizat
mare

- SMA 2 nu erau 
bune. Secțiile de la

llenea, bine coordonați și l 
îndrumați de tînărul mai- < 
stru electromecanic Gh.f 4 
Parizec- au menținut y 
combina și transportorul t 
în funcțiune remediind ’ 
„din merș“ defecțiunile. ț 
Schimburile se suprapu- i 
neau. Oamenii au înțeles [ 
că numai prin muncă, *

Gheorghe BOȚEA \

de
capacitate, tip

prea
com

plex trebuiau îndreptate, 
la fel și galeriile de ——--- /
„bază" și de „cap". ——--------- ------------------- - J
Transportorul și combina iContinutwe in pag. a 2-a: ț

lor oaspeți a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

La ora 11,00, avionul cu 
care au călătorit înalții 
oaspeți a aterizat.

La scara avionului, gu- 
veraatorul general al Ca
nadei, Edward Schreyer și 
d-na Schreyer au fost sa-

fContmuare în pag. a <-a) 

pronunțat pentru valorifi
carea eficientă a posibilită
ților existente, în vederea 
extinderii domeniilor și 
formelor de cooperare; spo
ririi și diversificării legă
turilor comerciale, înfăptu
irii în bune condiții a obi
ectivelor de colaborare pre- 
văzute.■

A fost exprimată con
vingerea că promovarea

(Continuare în pag. a 4-a}

Priceperea combai-1 
nierilor Mircea I- j 
linca, Gheorghe i 

fiu 1st S! nPA/ntf. /

rariexecutat ample-au
Sîmb&tă, 8 mai a.c., și pe varianta provizorie, de- .Petrila a continuat aduce-

în dimineața zilei urmă-: nivelată, de la podul peste rea de piatră de la Pe.ște-
toare, duminică, în Pe
troșani șl în celelalte lo
calități din Valea Jiului, 
s-au desfășurat ample ac
țiuni gospodărești și de 
înfrumusețare. Infor
măm despre acțiunile și 
realizările adăugate în 
cele două zile zestrei de 
ații și frumos a unități
lor economice și cartiere
lor.

Pe arterele de circulație

Recondiționarea și în
frumusețarea unor porți

uni ale căilor de circulație 
s-a bucurat, cum e firesc, 
de o atenție deosebită din 
partea coordonatorilor ac
țiunilor organizate în cele 
două zile. Spre bucuria tu
turor celor ce fac trans
porturi în comun și a că
lătorilor, o echipă de pa- 
vatori-asfaltatori de la lo
tul Livezeni al I. D. P. Ti- 
mișuara a așternut asfalt

Jiul de Est (Livezeni). pînă 
la fabrica de produse lac
tate, 
gătit 
turi 
zeni 
deri.
recondițtonarea 
variante, inclusiv suprafața 
carosabilă a podului vechi 
dacă ai se dă asfalt1' — ne 
spunea șeful echipei Du
mitru Marin, Rămînînd în 
același sector, adăugăm că 
în intersecția de la Iscroni 
au fost fixate — de oame
nii formației de mixturi 
asfaltice amintite - 
durile la 
a început 
la al 
bări cu 
cut și în

Asfaltul a fost pre- 
de formația de mix- 
asfaltice de la Live- 
a aceleiași întreprin- 
„Luni putem termina 

întregii

ra Bolii, împrăștierea și 
cilindrarea acesteia de că-

tre oamenii din echipa lui 
Ioan Basanete pe porțiu
nile din strada centrală a 
orașului,

Garduri noi și alte amenajări

Pe traseul de la Vulcan 
pînă în Petroșani, este în 
cura de desfășurare o am
plă acțiune de retragere și 
înlocuire a gardurilor im
provizate cu garduri din 
stîlpi și plăci de beton, ori 
rame metalice și plasă din 
sîfmă. Asemenea garduri

bor-
primul triunghi,
aceeași operație

Plnm- cu «spect plăcut și-au con-«taM&rț raas+if-A»! î'. ■ ■ Tic—
:-au fă- 

din

doilea.
asfalt s 
porțiunea 

fața Grupului școlar minier 
a străzii Republicii, iar la

struit toți cetățenii din Is
croni, cooperativa „Unirea11 
și sucursala I.CR.A. ia 
unitățile de 1*  Livezeni, 
Noile împrejurimi repre

zintă un cîștig atît în ceea 
ce privește securitatea in
cintelor unităților econo
mice și a gospodăriilor ce
tățenilor cît și în favoarea 
aspectului îngrijit al pei
sajului arterelor de circu
lație. Pe aceeași linie se 
înscriu și amenajările de 
anvergură 
luzul de 
Tot aici
zenți duminică, alături de 
cei 60 de tineri uteciști și 
elevi de la Liceul indua-

realizate pe ta- 
la Dărăneșt*.  
au fost pre-

trial, însoțiți de profesorii 
loan Lepădatu, Margareta 
Bartha și Zold Fekete, iar 
în strada Oituz din carti
erul Aeroport, pe taluzul 
de lingă punctul termic, 
au acționat 70 de elevi de 
la Liceul economic în 
frunte eu directorul școlii, 
Gheorghe Ana.

O participare demnă de 
relevat au avut tinerii u- 
teciști și la alte lucrări re
alizate duminică. însoțiți 
de instructorul Ioan Pătlă- 
gean. 36 de' uteciști au să
pat un șanț de circa 100 m 
necesar pentru, secarea băl
ții din rm» I.T*A.  — Live- 

‘zeni. AR grup de tineri a 
nivelat o mare cantitate 
de pămînt adusă pentru a- 
menajarea zonei verzi a 
blocului 32 din cartierul 
Aeroport Alte grupuri nu
meroase de elevi și iucră- 
tori ai sectoarelor de gos
podărie comunală din Pe
trila și Petroșani au mă
turat și tăcut ordine ta 
zonele ce le stat repartl-

zate. Pentru protejarea zo
nelor verzi de lingă tune
lul din Petrila, 5 lăcătuși, 
împreună cu maistrul Con
stantin Mill, de la Tr. >a- 
rația Petrila au în >ut 
construcția unui gard din 
plasă de șîritnă.

Amplasamentele 
viitoarelor edificii-——55-

urbane

A continuat în ritm sus
ținut și cu numeroase mij
loace de transport și alte 
utilaje de excavații șl în
cărcat mecanic activitatea 
de eliberare a amplasa
mentelor pentru viitoarele 
edificii urbane. La elibe
rarea amplasamentului din 
strada I. B. Deleanu s-au 
remarcat prin activitatea, 
conștiincioasă depusă șo
ferii Robert Imling. Ioan

Toana ȚAȚARCA

(Continuare t*  pag. a
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Cuvînt despre Transilvania
(Urmare din-pag. 1)de Ion Lăncrănjan

nilor mei, țara doinei, 
cîntarea cîntărilor noas
tre !...“. Alte rînduri 
evocă istoria, lupta pen
tru libertate și adevăr 
pe altarul cărora s-au 
jertfit Iloria, Cloșca și 
Crișan ; dezvăluie argu
mente legate de continui
tatea românilor, cei mai 
mulți și mai vechi locui
tori ai Ardealului ; se în-

Economie 
dar nici chiar 

așa!

Note de lectură

. O tulburătoare carte 
despre Transilvania, des
pre istoria ei zbuciumată, 
despre frumusețile și bo
gățiile ei, despre dragos
tea de țară, despre res
pectul față de om, un e- 
logiu al muncii și o cin
stire a umanismului ne 
oferă prozatorul Ion Lăn- 
crănjan în ultima lui 
carte Cuvînt despre Tran
silvania, apărută recent 
în Editura Sport-Turism.

i Volumul este construit 
din patru simbolice capi-

'■ tole : Rapsodie transilva- fioară la reîntîlnirea cu 
nă, Meleaguri natale, Pa- locurile copilăriei; se 
triotismul — O necesitate entuziasmează privind 
vitală;' Cuvînt _ despre noua înfățișare a orașe*  
Transilvania, iată, „colțu- 
rosul" autor ăl romanelor 
Caloiânul, Drumul cîine- 
lui, Cordovanii, Fiul se
cetei își trădează realul 
talent poetic, poate din- 
tr-un profund patriotism 
pentru locurile, natale din 
ținutul Albei, sigur din- 
tr-o clocotitoare iubire de 
neam, în limitele celui 
mai cinstit umanism. 
Primele pagini conturea
ză chipul afcestor melea
guri udate de ape, stră
juite de munți, acoperite 
de holde ; „Țară de dor, 
iubită pînă la îndurare, 
eîntată pe strune de ar
gint, doinită de fluier, je
lită de cimpoi, urcată 
pînă la cer... țara străbu-

lor și satelor pornite pe 
un drum nou în marea 
bătălie a muncii libere, 
demne, mărețe.

Ardealul este văzut în- 
tr-o permanentă relație 
cu „dealurile Moldovei", 
cu „cetățile de pe vremea 
lui Ștefan Voievod", cu 
„Cîmpia Bărăganului", cu 
Dunărea ! E“ firească, a- 
șadar, mărturisirea auto
rului : „România e țâra 
mea natală, e țara mea 
de visuri, țara mea de 
dor..." După ce eviden
țiază vocația constructi
vă a literaturii și cultu
rii noastre, autorul ex
plică adevăratul înțeles 
al patriotismului care 
implică dăruire în tot

ce faci, dragoste pentru 
limba română, bine și 
frumos, adîncirea cunoaș
terii proprii...

Ultimul capitol con
densează dovezi despre 
frăția Transilvaniei cu 
pămîntul de dincolo de 
arcul carpatic, despre 
spiritul de prietenie al 
poporului r'omân, despre 
ceea ce trebuie să se știe 
despre adevărata istorie 
a Transilvaniei, care n-a 
fost cucerită, ci locuită 
dintotdeauna de români, 
leagăn al poporului nos
tru, inima patriei stră
moșilor daci, „muzeu" al 
luptelor pentru dreptate 
socială și națională. Ma
nualul acesta despre dra
gostea de țară se încheie 
cu confesiunile omului și 
scriitorului Ion Lăncră- 
jan : „Transilvania nu 
mi-a fost, așadar, numai 
leagăn, mi-a fost și îmi 
este scut; și motivație 
pentru tot ce am săvîrșit 
bun și constructiv ț șî 
îndemn mi-a fost; și suiș 
pe crestele înalte ale 
muncii... Ea m-a învățat ■■ 
să înțeleg Țara și să-mi 
iubesc fără ură po

Deunăzi, unul din citito
rii noștri, Emil Cristea — 
șef sector transport — 
U. ’ E. Paroșeni, ne sesiza 
un lucru la care îi invi
tăm pe cei în drept să 
mediteze și să... acționeze. 
„Locuiesc într-un cartier, 
destul de dens populat — 
in vecinătatea Fabricii de 
pîine Petroșani (după ga-, 
ră). Necazul meu și al tu
turor cetățenilor care lo
cuiesc in această zonă este 
iluminatul stradal, 
ny există !

•; Vă rugăm 
poate-poate 
la S.D.E.E.
face lumină 
tru. Și 
figurat", 
cercăm, 
rînduri. 
buie să
mita posibilului energia e- 
lectrică. Dar nici să-i lași 
pe oameni în situația de a 
nu-și mai nimeri cartierul, 
strada sau... casa proprie 1 
Ce zic cei în drept?

care...

să ne ajutați, 
tovarășii

Petroșani vor 
în cazul 

la propriu, și la 
Ceea ce și în- 

inserînd aceste 
Este drept că tre- 
econoitoisim în li

de

nos-

I

i 
ț I I I I t
I

1
I I I

„Ațaurile“ brigăzii

Încă din primo 
lunii aprilie, 
duet ia realizedăruire, și pricepe'rv. co

losul de oțel poate*\să  
dea cărbune mai mult.

efii de schimb Iqan 
Arusti, Mihai Be- 

ceschi, Sigismund 
Dane, Pall Sbloschi, mi
nerii Gheorghe Ciorghi- 
nă, Vasile Istrate, Gheor
ghe Rotaru, Marcu Ciu- 
rea, Mihai Volescheevici. 
Traian Sușu, Dumitru 
Lazăr și toți ceilalți com- 
ponenți ai brigăzii, 40 de 
toți, nu au precupețit 
nici un efort pentru în
dreptarea celor 60 de 
secții, pentru îndreptarea 
tavanului și pentru ame
najarea galeriilor de 
„cap" și de „l—Z~. '
te aceste lucrări au ne
cesitat multă muncă, 
multe ore de lucru. Oa
menii au fost înțelegă
tori. Au muncit cu' ab
negație și dăruire. Aba
tajul a fost adus in per
fectă stare de funcțio
nare. Uzina subterană a 
început să producă din 
plin. Oamenii și-au recă
pătat încrederea în pro
priile forțe.

Încă din prima zi a 
lunii aprilie, pro
ducția realizată în 

acest abataj depășea cu 
mult ceea ce se realizase 
pină în 15 martie. Pro- >
ductivitatea muncii a 
sporit cu 4—5 tone pe 
post, producția zilnică f 
extrasă depășește cote 
de 550 de tone. La sfîr
șitul lunii aprilie briga
da condusă de Petre 
Scrădeanu raporta un 
plus de 2 000 tone de căr
bune la producția Jizică 
și o înaintare de 28 de 
metri față de 24 ciți erau 
planificați. $i în acest 
început de- lună rezulta
tele obținute sînt pe mă- 
șura muncii depuse de 

,bază“. Toa- acești harnici mineri. ■
Șeful de brigadă ne spu- ) 
nea că el și ortacii lui i 
sînt hotărîți să recupe- ? 
reze pînă la sfîrșitul a- ț 
nțțlui tot minusul inre- i 

™-<mul\trimes- ? 
depăxe&seă ‘

fac ca re- ț

I
*

Al. ’

gistrat in pryhiWțirimes- 
tru și să-și . . 
planul anual.

Muncă asidua, dăruire, 
abnegație și pricepere, a- 
tribute care ]' 
zultatele bune să nu în- 
tîrzie să apară..

■ TEATRU. Ni se anun
ța alte două premiere ale 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" — spectacolul 
coupe „Câragiale și vre
mea lui" în regia lui Ni- 
colae Gherghe, scenografia 
fiind asigurată de Ștefan 
Barath și piesa dramatur
gului August Strimberg 
„■Domnișoara lulia" (regi
zor Marcel Șoma, sceno
graf Elena Buzdugan). Co
media „Fele și caii verzi" 
continuă suita succeselor 
pe. scenele așezămintelor 
culturale din Lupeni (as
tăzi, două spectacole) , și 
Fetrila (inline), după c&re 
va fi prezentată în județ 
într-un turneu.

iubesc fără 
porul...".

Cită lumină, dreptate, 
dragoste și mîndrie ies 
din paginile acestei cărți!

Prof. Mircea MUNTEANU

(Urmare din pap. 1)

!
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al nepăsării
Buni gospodari, odată cu primăvara, locatarii 

blocului 43 din cartierul Aeroport — Petroșani au 
curățit de hîrtii și gunoaie spațiile verzi din jurul 
blocului. Au săpat și semănat rondurile pentru flori. 
Gunoaiele de lîngă recipientul de colectare adunate 
în cursul iernii le-au ridicat în acest adevărat „mun
te", vizibil în poza alăturată. în ciuda repetatelor 
lor cereri către serviciul salubrității orașului, mal
dărul de gunoi a rămas netransportat. „Gospodarii" 
de Ia salubritate s-au dovedit insensibili și la o 
sesizare despre același lucru apărută în ziarul „Stea
gul roșu" din 5 mai a.c, în urma reclamațiilor pri
mite telefonic de la cetățeni. Oare se așteaptă 
„coacerea muntelui" ?

• PEȘIN. Minerul pen
sionar Gheorghe Băncilă, 
din Valea Ungprului, Co- 
roești, nu a uitat „mese
ria" de crescător de ani
male a strămoșilor săi. In 
săptămina trecută a înca
sat 36 021 lei, pentru ono
rarea contractului încheiat 
cu Centrul de colectare a 
animalelor și industrializa
rea cărnii din Petroșani. 
El a vindut la fondul cen
tralizat de stat patru e- 
xemplare de < tineret bo- 

în ‘greutate totală de 
carne calitatea I.
va primi 872 kg 

boabe. O ocupație 
gencrea-

vm
1 947 kg 
In plus, 
porumb
tradițională care 
ză și multe satisfacții ma
teriale.

încă persistă neajunsuri în organizarea 
vle(li culturale de la sfîrșitul săptămînll

Problema, organizării vie
ții culturale din zilele de 
la sfîrșitul săptămînii ră- 
mine, în continuare, des
chisă, deoarece valorifica
rea activității artiștilor a- 
matori, a întregului poten
țial cultural se răsfrînge 
prea puțin în calitatea și 
diversitatea manifestări
lor care nu au un scap 
în sine, ci sînt, și trebuie 
să fie, determinate de în
seși preferințele și preocu
pările oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Curba e- 
fortfiltilor de concepție și 
organizare trebuie să atin
gă punctul maxim 
l>ăta și duminica 
viața culturală, adică
tunai eînd oamenii mun
cii așteaptă invitația 
cluburilor și casei de eul- 

eom- 
pleXe și atractive pentru 
toate vîrstele.

Tiberiu SPATARU

Revenim pentru a sesiza 
(a pita oară ?) marea deo
sebire care se manifestă 
între a programa și a or
ganiza activitățile educa
tive și cultural-ai'tistice în 
zilele de Ia sfîrșitul săptă- 
mînii. Așa cum se petrece 
de mai multă vreme, clu
burile și casa de cultură 
sînt deficitare în a-și popu
lariza acțiunile ce urmează 
a avea lap, programele ră- 
mînînd doar în dosare. 
Iată de ce, nefiind o uni
tate de acțiune între toți 
factorii educativi șt cultu
rali sînt organizate doar 
acele manifestări care nu 
solicită un efort deosebit • 
serile cultural-educative 

pentru tineret (așa cum mai 
sînt nuntite discotecile) sau 
„Zilele întreprinderilor" (la 
Casa de cultură din Pe- tură la manifestări 
troșanl s-a desfășurat sîm- 
bătă după-amiâză „Ziua lu
crătorului sanitar").

sim- 
în 
a-

Ample lucrări gospodărești
: (Urmare din pag. 1) : la punct a unității. în in-

----------- ter|or și exterior, a dat 
colectivul sâcției de mobilă 
Livezerii al 1. P. L. Devai 
întregul colectiv a . lucrat 
sîmbătă la spălarea geamu
rilor, vopsirea pereților din 
cărămida aparentă, la cu- . 
rățenie și ordine în incintă

a
Ciubotărescu, Traian Mun- 
teanu, Ernest Laszlo, Con
stantin Bâloi de pe auto
basculante de 16 tone și 
eXcavatoristul Vasile Radu 
de la Autobaza de trans
port ă C.M.V.J. Cu un nu- :, 
măr de 10 autobasculante și în împrejurimi. Cu 40 
-— 6 de ia l.TA.. și 4 de de tineri s-a consemnat,

-da A.U.T.b.P. •—.'s’ buldo- duminică, începutul unor 
ample acțiuni de ordine și 
la l.U.M.P. <

Despre acțiunile gospo
dărești și de înfrumusețare 
din alte localități ale Văii 
Jiului, vOm reveni.

ția A.U.T.L.P.
zere și un excavater ale. 
I.G.C.L. s-a acționat pen
tru degajarea amplasamen
telor din Piața Victoriei.

Un frumos exemplu de 
preocupare pentru punerea

vizează recuperarea 
tegrală a rămînerilor 
urmă din întreprinderi 
și șantiere astfel îneît 
pînă la finele anului să 
ne încadrăm în ritmurile 
anuale de creștere prevă
zute la toți indicatorii, în 
special la cărbune, unde, 
pînă în anul 1985, trebuie 
să ajungem, în Valea Jiu
lui, la o producție fizică 
anuală de 14 225 000 de 
tene,

între pîrghiile de bază : 
ce se cer utilizate în a- 
cest scop, sporirea pro
ductivității muncii ocupă 
un loc prioritar. Nivelul 
indicatorului productivita
tea muncii în expresie 
fizică se menține la o ; 
cotă scăzuta — 128 kg/ 
post sub prevederi Ia 
Combinatul minier Valea 
Jiului, singura întreprin
dere cu depășiri fiind 
I, M. Uricani. Cea dinții 
cauză a nerealizărilor în 
acest, domeniu o consti
tuie insuficienta folosire 
a zestrei de mecanizare a 
minelor. Doar 22 de com
plexe mecanizate din 44 
au funcționat în prima 
parte a anului și 27 com
bine de abataj din 56. Nu^ 
s-au realizat nici indicii 
intensivi de mecanizare 
la toate minele. .Creșterea 
gradului de mecanizare 
este în acest 
biectivul nr, 1 
loi- tehnice și 
rice pe care 
le întreprindă 
'colective ale minelor. In 
-programul de: mecanizare 
fiind prevăzută ' punerea 
în funcțiune pînă la fi
nele imului a 40 de com-

plexe mecanizate care să 
extragă în 1982 3 000 000 
tone de cărbune. Efor
turi deosebite li se cer 
constructorilor de Utilaje
miniere de la I. U. M. Pe
troșani pentru finalizare 
celor 14 complexe preli
minate, cea mai mare 
parte din ele fiind pro
gramate să producă încă 
din, acest an.

ției care trebuie valori
ficată Disciplina muncii 
este domeniul în care se 
cer întreprinse acțiuni 
mult mai ferme la nive
lul organizațiilor de 
partid, de sindicat și de 
tineret pentru reducerea 
numărului ridicat de ab
sențe. „Judecata munci
torească", <o inițiativă 
care a cîșligat în valoa-

Realizarea integrală 
a sarcinilor

pe acest an

context o- 
al acțiuni- 
organizato- 
trebuie să 
conducerile

Legat de organizarea 
proceselor tehnologice mi
niere atenția conduceri
lor tehnice trebuie, de 
asemenea, îndreptată spre 
crearea liniei de front șL 
urmărirea integrării stric
te in grafice a intrării 
în funcțiune a noilor ca
pacități productive, în
deosebi a abatajelor de 
mare producție și randa
ment. In atenția organe
lor de partid și a condu
cerilor colective trebuie 
să stea asigurarea*  asis- 

. tentei tehnice pe 
buri- pentru ca și 
ceasta cale să fie 
brigăzilor condiții 
me de lucru 
în vedere . că, 
camdâtă, un mare 
măr de 1. i__.U . .
îndeplinesc sarcinile pro
prii, ceea de reprezintă 
o mare rezervă a produc

scsim- 
pe a- 
create 

opti- 
avînd 

deo- 
hu-: 

brigăzi nu-și

însemnate sarcini revin 
colectivelor de muncă din 
economia Văii Jiului în 
perioada care urmează și 

•în domeniul investițij^oiq 
și exportului. Și aici in-^~ 
teresul trebuie concentrat 
spre ritmicitate, calitate, 
eficiență, în așa fel îneît 
să fie onorate integral 
sarcinile anuale la export, 
iar obiectivele noi să in
tre la termenele stabilite 
în probe tehnologice și să 
producă la parametrii 
planificați. Iia majoritatea 
minelor — Dîlja, Bărbă- 
teni, Uricani, Livezeni 
ș.ă. — se cer concentrate 
forțele pentru recupera
rea restanțelor în lucră
rile de deschideri, cele 
•Are condiționează creș
terea în ritmul preconi
zat a viitoarelor capaci
tăți de producție. Benefi
ciarii de investiții au o- 
bligația să pregătească 
încă din aceasta lună do- 
■..•iimentațiile obiectivelor 
de investiții aprobate . 
pentru anul 1983. c-.'

Sarcină de bază care 
trebuie șă mobilizeze și 
de acunL înainte puterea 
de. muncă și creație a co
lectivelor de oam&ni ai

5

re, să fie reluată cu mai 
mare frecvență decît pînă 
acum.

Nu s-a muncit la cota 
exigențelor în domeniul 
ridicării nivelului calita
tiv al producției. Progra
mele de măsuri întocmite 
în acest sens eu prilejul 
analizelor nu se respec
tă de „către conducerile muncii din Valea Jiului, 

să stea în atenția orga
nelor șî organizațiilor de 
partid, a conducerilor co
lective ale unităților eco
nomice este realizarea 
ritmică a planului fizic și 
valoric, recuperarea inte
grală a restanțelor acolo 
unde ele există. De ase
menea, trebuie realizate 
creșterile de producție, 
în special Ia cărbune, ca 
și la toate celelalte pro
duse prevăzute pentru al 
doilea ăn al actualului 
cincinal,

intrepri nderilor —• ne re
ferim la cele miniere — 
aplicîndu-se ca 
corecții pentru 
care depășesc în 
luni 200 000 tone
bune. Se știe foarte bine 

. ce-i de făcut în această
direcție dar nu. ș-a urmă
rit. de către conducerile 
colective materializarea 
soluțiilor propuse, stil de 
muncă ce nu mai poate 
fi acceptat în continuare.

urmare 
calitate .

patru 
de căr-
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Pentatlonul

ol>-

BALOIs.

atletic școlar

înclieierea campi- 
orășenești, cele

mi- 
de 
si

Pe-

Liliana
IVtro-

Do-

respins 
Mureș, 
o sec- 

;** din 
punctului pier-
— -- «*«

„Cupa Pionierului 
la handbal

După 
onatelor
4 cîștigătoare atît la fete 
cît și la băieți au partici
pat la prima etapă a tur
neului final organizat du
minică, 9 mai a.c., pe tere
nul Preparatorul din Lu
peni. lată rezultatele în
registrate : Școala gen. nr.
5 Petroșani — Școala gen. 
nr. 1 Vulcan 13—4 ; Școa
la gen, nr. 3 Lupeni — 
Școala gen. nr. 5< Petrila 
5—9 la fete și Școala gen. 
nr. 5 Petroșani — Școala 
gen. nr. 5 Petrila 16—16 ; 
Școala gen. nr. 1 Lupeni
— Școala gen. nr. 4 Vul
can 19—11 la' băieți. Ur
mătoarea etapă va avea 
loc ța -t'ufcan in ziua de 
16 mai a.c.

4r
HANDBAL, divizia B 

(tineret): Minerul Cavnic
— Utilajul-Știința Petro
șani 22—10. Republican 
juniori; C.S.Ș. Petroșani
— C..Ș.Ș. Tg. Mureș 24—22. 
Județean de pionieri: 
C.S.Ș. Petroșani — Explor- 
min Deva 13—23. C.S.Ș. 
Hunedoara — Hidromin 
Petroșani 17—21. feminin; 
Hidromin — Sanălatoa 
Deva 13—21.

Sîmbătă după-amiază pe 
stadionul „Știința" Petro
șani a avut loc etapa mu
nicipală a concursului 
pentatlonului atletic șco
lar. Au participat elevi de 
la Liceul industrial 

nier Lupeni, Liceul 
matematică și fizică 
Grupul școlar minier 
troșani.

In urma rezultatelor 
ținute de fiecare concurent, 
pa primele trei locuri 
s-au clasat :
talia Moldovan 
matematică
2 232 puncte : 
Ni țeseu (G. S. 
șani) 2 055 pun le : 
rina Crețu (G. S. M. Pe-

trei
fete: 1. Na- 

(Ui oul 
Petroșani) 

2.
M.

troșani) 1 724 puncte. Bă
ieți : 1. Cornel Revitcan
1 645 puncte ; 2. Zoltan
Marton 1 568 puncte, ambii 
de la G. S. M. Petroșani ; 
3. Vasile Zamfir (Liceul 
industrial Lupeni) 1 326 
puncte.

Comitetul municipal 
U.T.(drganizjtorul 
pestei competiții, a 
dat primii a lasați 
plome.

La remită competiției, 
un prețios sprijin s-a pri
mit din partea caled 
educație fizică 
prin profesorii
Pop și Gheorghe

auur-
di-

•i de 
a IM P. 

Ghcorgbe 
Irimie.

• POPICE. în campio
natul republican pe echi
pe al juniorilor: Jiul Pe
trila —1 Olimpia Reșița 
4 800 p.d. (învinsă pe pro
priul teren, echipa din Re
șița nu s-a pi'ezentat). Cu 
acest rezultat, echipa noas
tră de juniori s-a calificat 
pentru turneul final ce va 
avea loc la Mangalia în 
perioada 14—](i mai a.c.

• BASCHET. La ulti
mul turneu al echipelor 
divizionare B (tineret) des
fășurat în zilele de 7—9 
mai a.c. in sala sporturi
lor din Craiova, echipa 
Jiul-Știința Petroșani a ob
ținut următoarele rezul
tate : cu Politehnica Timi
șoara 97—64 (51—30) ; cu 
Comerțul Tg. Mureș 78—87 
(52—34) și eu Universitatea 
11 Cluj-Napoca 87—77 
(44—41).

încă un atac 
de A. S. A. Tg. 
Cu alte cuvinte, 
vență „document 
istoria... puncîui 
dut acasă de „Jiul**.  
Poate in 23 mai ata- 
canții Jiului vor fi (pe 
terenul Sportului stu
dențesc) mai inspirați ! 
Altfel...

Fotpal, campionatul județean

Reprezentativa minerilor 
din Uricani, în vervă

Ciclism

Vasile BELDIE

ADUCE
DEPLA-

în 
Din 

S an
in

e.șalonul secund va 
tare grea. Se cere deci 
muncă intensă și a 
aduce neapărat punc- 
și din

„Crosul 9 Mal"

Foto : Șt. NEMECSEK

DOUA

național

' de yșani 
ani 

' vor-

sarcinile de 
reușesc să fiu 
în cadrul eehi- 
joc în linia a

sportivele 
ș. Petri 

ultimii 
să se
termeni elo-

cu Ște- 
și Ion

Duminică, Școala gene
rală nr. 5 Petrila a găz
duit o frumoasă și atrac
tivă întrecere sportivă. 
Primii la startul întrece
rilor au fost băieții

. vîrsta de 9—10 ani. 
numerosul pluton 
desprins și au sosit
ordine primii : Constantin 
Maticiuc, Ion Drăgoescu, 
Vasile Anchiței de la 
Școala generală nr. 5, iar • 
la vîrsta 12—13 ani fete ; 
Lucia Morar, Adriana Mol
nar și Mioara Ignat, tot de 
Ia Școala generală nr. 5 
avînd o condiție fizică 
mai bună au cucerit cele 
trei focuri.

Cu o bicicletă Pegas, 
pionierul Vasile Anchiței 
s-a desprins detașat de 
plutonul celor de 9—10 ani 
și a trecut primul linia de 
sosire. Fete: la categoria
12— 13 'ani primele locuri 
au fost ocupate în ordine 
de pionierele Liliana Matei 
J Paula Băluț de la Școa
la generală nr. 5. Băieți :
13— 14 ani ; avînd o com
portare mai bună, Marcel 
Savti și Alexandru But au 
adus Școlii generale nr. 5 
primele 
înminat 
I, 11 și

două locuri. S-au 
diplome locurilor 

111.

Fotbal, divizia B, seria a 111-a
REZULTATE TEII INI- Seini — înfrățirea Ora-

CE : Dacia Orăștie — Mi- dea 1—0 ; F. C.’ M. Reșița 
nerul Lupeni 3—0 ; Ra- — Minerul Cavnic 6- 
Știri Arad
Drobata Tr. S.•verin 5—1;
Aurul Brad — C. I. I,. Si
ghet 3—0; C. F. R. Cluj- 
Napaca — Strungul , A- 
rad 2—0 ; Minorul Ilba

C. S. M. F. C. Bihor —
Satu Mare 5- 
Timișoara 
Mare 2—1 
Mare — U. M. 
3—0.

CLASAMENTUL

•o; 
Olimpia 

-5 ; C.F.R. 
F, C. Baia 

Someșul Satu 
Timișoara

SE FOT 
PUNCTE DIN
SARE! Lecturind clasa
mentul seriei a lLl-a a 
divizâei B dc fotbal, după 
etapa a 27-a cînd Mine
rul Lupeni s-a întors de 
la Orăștie cu trei „boa
be tare aere1' în „sacoșă" 
și cu locul .15 în elasa-

ment, ne dăm seama <• 
bătălia pentru rumînerea 
în 
fi 
o 
se 
le 
lotul de 
Minerul 
s-o facă

deplasare. Cu 
care dispune 
Lupeni poate

anul 1966.
30 de ani

U5.

Inginerul Victor , Baloi 
■■■ (specialitatea 1 topografie) 

are două mari pasiunii 
munca. desfășurată cu 

. responsabilitate și probi- 
: tatc profesională la I, M. 
ț Uricani și rugbyul la ni

vel de performanță, pe 
care îl practică încă din

Are vîrsta de 
este căsătorit 
Terezia Bă- 
lucrează la 

M. Petroșani,
secția lansare producție.

— Am găsit multă în
țelegere la mină și a’m 
fost ajutat să pot juca 
in continuare ia Știința 
Petroșani, echipa studen
ției mele, pentru a fi 
prezent în aceeași zj și 
la mină și la antrena
mente. JoG rugby la Ști
ința din 1975, împreună 
cu Ortelecan, Bucan, Dru- 
mea, Ion Florentin, Su- 
șinschi etc. Am făcut, ca 
junior, și apoi în loturile 
naționale de tineret sau 
universitare, numeroase 
turnee peste hotare, în 
Spania, R, D. Germană, 
Bulgaria, Franța, Ceho
slovacia, Belgia, Polonia, 
ca de altfel și cu echipa

1. F. C. Bihor 27 20 4 3 76-30 44
2. F. C. Baia Mare 27 14 5 8 52-25 33
3. Aurul Brad 27 15 2 10 40-25 32

■4. Someșul Satu Mare 27 12 4 11 31-39 28
5. C. F. R. Timișoara 27 11 5 11 40-34 27
6. Olimpia Satu Mare 27 11 5 11 37-35 27
7. Rapid Arad 27 12 3 12 36-40 27
8. Strungul Arad 27 12 3 12 38-47 27
9. F. C. M. Reșița 27 10 6 11 52-35 26

10. C. I. L. Sighet 27 12 2 13 30-40 26
11. Minerul Cavnic 27 11 3 13 44-42 25
12. C. S. M. Dr. Turnu Severi n 27 11 3 13 34-39 25
13. Dacia Orăștie 27 11 3 13 35-56 25
14. înfrățirea Oradea 27 12 0 15 45-42 24
15. Minerul Lupeni 27 10 4 13 35-41 24
16. C. F. R. Cluj-Napoca 27 9 5 13 33-45 23
17. U. M. Timișoara 27 10 3 14 28-41 23
18. Minerul Hba Seini 27 7 6 14 21-51 20

ETAPA VIITOARE : gul Arad —- F. C. M. Re-
C. S. M. Drobeta Tr. Se- sita ; F. C. Baia Mare —

MINERUL URICANI — 
PREPARATORUL PETRI- 
LA 6—0. Meciul a fost aș
teptat cu mult interes, do
vadă numărul mare de 
spectatori veniți la sta
dion, unii chiar și din o- 
rașul Lupeni.

După dușul rece de la 
Lonea. jucătorii din Uri
cani au dorit reabilitarea 
in fața propriilor supor
teri. Partida începe cu o 
ușoară dominare a gazde
lor, astfel că în min. 10 
fundașul central Bîrsan 
ureînd în atac recuperează 
mingea respinsă de oas
peți și cu un șut puternic 
de la circa 30 metri tri
mite mingea 
transversală — 
scorul. Gazdele 
continuare dar
minutele 17 i 

19 Diniș, 26 Băltaru, ma
jorarea scorului nu se pro
duce devii in finalul re
prizei cînd oaspeții eomit 
a infracțiune in propriul 
careu, lovitură de pedeap- 

o

sub bara 
- deschizind
• presează în
• ratează în 
prin Bălan.

voasă 
min. 
șutată 
toată 
lui 
Patru minute mai 
Bălan face o cursă specta
culoasă pe dreapta, 
trează din viteză și 
trimite 
ridicînd 
Văzînd 
porții, 
contraatacuri periculoase, 
în min. 72 mingea lovește 
bara transversală, iar două 
minute mai tîrziu portarul 
Găti scoate în extremis un 
șut bombă. Atacurile oas
peților pălesc apoi astfel 
că gazdele preiau din nou 

■ inițiativa și în min. 77 în
scriu de două ori conse
cutiv, autori Dims și Mun- 
t'-anu. Oaspeții încearcă 
în continuare golul de o- 
noare dar apărarea gaz
delor este la post astfel 
eâ scorul râmine neschim
bat. S-a evidențiat 
ga echipă dar în 
Munteanu, Bălan, 
Bîrsan și Diniș.

La juniori 4—1
gazde.

a oaspeților și în
65 prin mingea 

de Andraș, cu 
opoziția portaru- 

oaspete — 3—0.
tîrziU

puternic sub 
scorul 

că scorul 
oaspeții

cen- 
Diniș 
bară 
4—0.
pre

la
ia 
inițiază

întrea- 
special

Găti,
»

țxmtru

fac

ne-
ai-

Die (OANDRBȘ

verin — Aurul Brad ; 
înfrățirea Oradea — So
meșul Satu Mare ; Olim
pia Salu Mare — C.F.R. 
Timișoara ; U. M. Titnișo-

F. C. Bihor ; Strun-

Dacia Orăștie ; O. 1, L. 
Sighet — Rapid Arad ; 
Minerul Cavnic — C.F.R. 
Cluj-Napoca ; Minerul Lu
peni Minerul Ilba
Seini.

să, pe rare Munteanu 
transformă, și 2—0.

După pauză oaspeții 
totul pentru a evita 
fringerea la scor, trag
timp, vociferează, sînt 
mulțumiți de decfriile 
bitrului, fapt pentru care 
primesc și doua cartonașe 
galbene; între limp gazde
le profită de starea

Frumusețea

:le club a, studenților din 
Vale.

Consider că așa cum 
mă achit în mod conști
incios, de 
producție, 
apreciat și 
pei, unde
Ill-a împreună 
fan 'Constantin 
Florentin,
-Fost campion

la juniori (edițiile 67/68, 
68 69 și 69/70) și numă- 
rîndu-se printre cîștigă- 
torii multor turnee, spor
tivul 
zintă 
ruire 
lități
eu stimă atît'Coordonato
ri! tehnici de la mină, 
eît și cei de la echipa de 
i-ugby, unde aportul său. 
se vede în fiecare meci.

Victor. Băloi repre- 
un exemplu de dă- 
și perseverență, ca- 
despre care vorbesc

Ioan Dan BALAN

Spre marile

făcut 
bească în 
gioșj despre schiul alpin 
din Valea Jiului pe unul 
din locurile de frunte se 
numără Simona Costinaș. 
Născută în anul 1968, Si
mona Costinaș este elevă 
in clasa a VlII-a C a 
Școlii generale nr.- 1 din 
Petroșani. Că și în sport, 
la școală este elevă sîr- 
guincioasă, conștiincioasă 
și disciplinată. O dove
desc notele, obținute. Cît 
privește rezultatele 
tive,. primul succes 
răsunet l-a obținut 
anul 1980 cînd a cucerit 
titlul de campioană re
publicană la slalom uriaș, 
copii, performanță reedi
tată în acest aii. Selec
ționată . în lotul de juni
ori ce ne-a reprezenta: 
țara la concursul dotat

spor-
. 1 de 

în

noas-
c las a t

performante
eu „Cupa Prieteniei", 
a avut loc în R. S. Ceho- 
slavacă, talentata 
stră schio'are s-a 
pe un meritoriu loc VIII 
la slalom special în 
trecerea cu junioare 
certă valoare pe plan 
ternaționai.

D. CKISAN

înălțimilor
Cu cîleva zile în urmă 

în mai multe unități eco
nomice și vitrine ale ma
gazinelor din .Lupeni, lo
cuitorii orașului au fost 
invitați să unce-lâ cabana 
„Straja", dar nu - oricum, • 
ei cu telescaunul. Cei care 
urcă la „Straja", chiar și 
acum in luna mat e bine 
să fie 
de iarnă, 
depășește 
grosimea

Dornici 
drumeție, 
chimișii, 
alți oameni ai mititeii din 
Lupeni au urcat de 1 și 
2. mai, dar și duminica 
trecută, cu familiile spre 
înălțimi. Mulți dintre Ș- 
ceștia au rămas aici, în 
frumosul peisaj al mun
telui pentru două zile. BÂ 
înapoierea spre casă, mi
nerul șef de schimb Ște
fan Szell din sectorul I Al 
minei hupeni, care a foe’t 
împreună cu soția și cțl 
doi copii, spunea. ,A fdet 
nemaipomenit de frumos". 
11 credem. (A. M.l

îmbrăcați în haine 
deoarece zăpada 
în unele Joetiri 

tie 1 metru.
de anunțe șl 
mulți mineri, 

preparatori ți
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fJ timp ce stat trase 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu fi guvernatorul 
general al Canadei. Ed- - 
ward Schreyer, au trecut y

(Urman dia țap. Î)

lutați cu căldură de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu șl 
tovarășa Elena Ceaușeseu.
Tovarășul Nicol*»  - -
Ceaușeseu șl guvernatorul ta revistă garda de onoare, 
general Edward Schreyer yn,.8Țu'p,<*?

..s— -.«-si- ferit buchete de flori,și-au strîns mumie cu „ _ . ~ .Tovarășul Nicolae 
prietenie. ■■ Ceaușeseu, tovarășa Elena

Comandantul gărzii mi- Ceaușeseu șl guvernatorul 
litare aliniate pe aeroport general al Canadei eu soția 
•p ~~ ~~. ~ Â‘ au părăsit aeroportul în-oaspete prefinta ononu. . „
Sînt intonate imnurile de dreptîndu-se spre reședința 
stat ate celor două țări, ta rezervată înalților oaspeți

Guvernatorul general 
al Canadei a făcut o vizită 

protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu

în cinstea «Mirii înaltului 
oaspete prezintă onorul.

Pe baza indicației pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu ți gu
vernatorului general al 
Canadei, Edward Schreyer, 
Iun! a avut loc o întîlnire 
de lucru între membrii de
legațiilor celor două țări. 

Au fost 
modalități 
tindere și 
borăril și
mâno-canadiene în impor- 
tante domenii economice, I 

pe țărîm tehnico-științiflc 
și în alte sfere de activi
tate, corespunzător intere
selor șl cerințelor econo
miilor naționale ale Româ
niei șl Canadei, programe
lor de dezvoltare ale am
belor țâri,

analizate căi și 
concrete de ex- 
adîncire a cola- 
eooperării ro-

Guvernatorui generai al 
Canadei, Edward Schreyer, 
a făcut, luai după-amiază, 
la Palatul Consiliului de 
Stat, o vizită protocolară 
președintelui RepublîcH 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu.

întrevederea, care a pre-••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••«•*

mers convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate și 
prietenie, sub semnul bu
nelor relații existente în
tre țările și popoarele noas
tre. relații cărora actualul 
dialog româno-canadian la 
nivel înalt le deschide noi 
și rodnice perspective.

susținută a colaborării ro- 
mâno-canadîene — pe te
meiul deplinei egalități, al 
respectului independenței 
ți suveranității naționale, 
al avantajului reciproc —• 
este ia folosul șl spre bi
nele țărilor fi popoarelor 
noastre, al progresului șl 
prosperității lor, al cauzei 
păcii și cooperării între na
țiuni.

Președintele Nicolae 
Ceaușeseu șl guvernatorul 
Edward Schreyer au abor
dat, <te asemenea, un cerc 
larg de probleme ale vie
ții politice mondiale.

Guvernatorul general al. 
Canadei a dat o înaltă a- 
preclere contribuției re
marcabile a președintelui 
Nicolae Ceaușeseu la cauza 
păcii, "destinderii, dezarmă
rii, la soluționarea con
structivă a marilor proble
me ce preocupă omenirea.

In cursul convorbirilor.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, și 
tovarășa Elena Ceaușeseu 
au oferit, luni, la Palatul 
Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea gu
vernatorului general al

ACTUALITATEA <N LU/HE
adresate tovarășului Nicolae Csaușascu 

de lideri «

SAN JOSE 10 (Agerpres) 
Aflat la San Jose cu. o-, 
cazia participării la ce
remoniile de instalare a 
noului președinte cos- 
taric-an Luis Alberto Mon
ge, tovarășul Petru Ena
che, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a a- 
vut convorbiri cu fostul 
președinte al țării, , Ro
drigo Carazo care a ru
gat să se transmită to
varășului 
Ceaușeseu, 
Republicii Socialiste Ro
mânia, un mesaj de sa
lut cordial și prietenesc, 
urări de sănătate și fe-

N i col a e 
președintele

rleire personală, de pro
gres și prosperitate po
porului român și dorin
ța de' a-șf aduce, în con
tinuare, contribuția 

-dezvoltarea bunelor 
lății de prietenie și 
operare 
și Costa Rica.

Cu prilejul întîlnirilor 
avute de tovarășul Petre 
Enache cu Jose Figueres, 
președintele Partidului 
Eliberarea Națională din 
Costa Rida' — 1 
guvernământ
Oscar Arias, 
neral al partidului,

politici costaricani
doi lideri politici

la
re- 
co- 

dintre România

partid de
cu—. Și- 

secretar ge-
cel

s-a apreciat că In actuala 
situație internațională, de
osebit de complexă ți con
tradictorie, este mai nece
sar ca orlcînd ca popoare
le să-ți unească eforturile 
și să conlucreze tot m*I  
strtns pentru oprirea «- 
gravării încordării interna
ționale, pentru reluarea Șl 
continuarea politicii de 
destindere, colaborare și 
respect al independenței 
naționale. în cadrul dia
logului s-a subliniat că 
interesele păcii’ și securi
tății internaționale impun 
renunțarea definitivă Ia 
calea armelor, la confrun
tări militare în relațiile 
dintre state, apreciindu-se 
că nu există probleme liti
gioase — oricît de dificile 
ar fi ele‘— care să nu 
poată fi rezolvate prin’ 
mijloace pașnice, prîn tra
tative, dacă se pornește de 
la dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber șl 
independent, fără nici un 
amestec din afară.

Dineu oficial
Canadei, Edward Schreyer 
și a doamnei Schreyer.

La dineu au luat parte 
persoane oficiale române 
și canadiene.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, președin-

FILMfc

doi lideri politici costa- convorbiri cu Alberto Fait, 
ricani au transmis un sa- prim vicepreședinte a! Re- 
lut cordial, plin de afec
țiune, secretarului 
neral al Partidului 
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

Cu acest prilej a fost 
exprimată hotărîrea de 
a continua bunele rapor
turi statornicite între ce
le două partide, de a spri
jini dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, și cooperai e rile comerciale 
dintre România și Costa și cooperarea în domeniile 
Rica. r industriei, miniere, chimice

Programul tovarășului și al sectorului agrozooteh- 
Petru Enache a cuprins și ‘ nic.

g<?-
Co-

publici! Costa Rica, și Ar
mando Arauz, vicepreședin
te al țării. Au fost abor
date probleme' privind,, 
dezvoltarea relațiilor pe 

: multiple ' planuri dintre
România și Costa Rica. Cu 
acest prilej s-a subliniat 
hotărîrea celor două părți 
de a intensifica, prin e- 
f orturi comune, schimbu- 

' j bilaterale

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Saltimbancii ; 
Unirea: înainte de zbor.

PE-BRILA: Lupii mă- 
rilor.

LONEA: Tinerețea
tatălui meu.

ANINOASA : Milă
pentru cei vii.

VULCAN — Comoara 
din Lacul de argint. .

LUPENI — Cultural: 
Marea baie 
Muncitoresc : 
enigmatic.

URICANI :

nocturnă ;
Bătrînul

Socrul.

TV

Evoluția diferendului anglo-argentinian în problema Insulelor Malvine

11,00 Telex.
11,05 O profesiune pen

tru viitor. ,
11,40 Roman-foileton :

‘ „La barrac3". Ul
timul episod.

Să se pună capăt ostilităților 
în Atlanticul de Sud

SAN JOSE 10 (Agerpres) 
— Șefii de stat și de gu
vern din șapte țări latino- 
americane, prezenți la 
San Jose cu prilejul ce
remoniei de 
a noului 
Republicii 
și-au exprimat

- difuzat un comunicat în 
care se arată, de aseme
nea, că actuala criză în 
legătură cu Insulele Mal
vine (Falkland) 
să fie soluționată 
mijloace pașnice, uhu- 
zîndu-se medierea O.N.U.

Pe de altă parte, ta 
documentul reluat de a- 
gențiile „France Presse"

trebuie 
prin 

utili-
învestitură 

președinte al 
Costa Rica, 

„dorința 
de a se pune capăt osti
lităților în Atlanticul de 
sud, pentru a se da po- și „EFE" se arată că sta- 
sibilitatea începerii ne
gocierilor dintre părți".

a-Intr-un comunicat 
doptat la încheierea re
uniunii — la care 
participat șefii de stat fi 
de guvern din Belize, Ce- 
lumbia, Costa Rica. Hon
duras, Nicaragua, Pana
ma și Venezuela — a fost

au

tele respective recoman
dă națiunilor din Ame
rica Centrală să-și ,il- 
miteze efectivele și eoni- 
pamentele militare la 
strictul necesar pentru 
apărarea suveranității na
ționale, integrității terito
riale ți menținerii ordi
nii publice".

Declarația secretarului general al ONU
NAȚIUNILE UNITE 10 

(Agerpres). Secretarul 
generai al ONU, Javier 
Peres de Cuellar, a decla
rat luni c*  există „motiv*  
să «a spere® că Angli*  și 
Argentina ar putea ajunge 
la • regleutentaie pașnică

a conflictului privind In
sulele Malvine (Falkland).

Luni, secretarul general 
al ONU fi-a continuat •- 
torturile ta vederea găsirii 
unei soluții negociate a 

conflictului.

. LONDRA 10 (Agerpres) 
— După cum transmite 
agenția France Presse, 
în Marea Britanic a fost 
creat „Comitetul pentru 
pace ta Mal vine", care 
va iniția o serie de ac
țiuni pentru reglementa
rea pe cale pașnică a con
flictului anglo-argentinian 
în această problemă, con-

pre- 
La- 

Par-

„Comitetul pentru pace 
în Malvine“

dus de Judith Hart, 
ședințe ai Partidului 
burist și membră a 
1 amantului.

Din acest organism fa*  
parte și alte organizații 
de luptă pentru pace 
din Marea Britanie, pre
cum și reprezentanți ai 
sindicatului național ai 
studenților, menționează 
sursa citată,

Replied argentinian*
BUENOS AIRES 10 

(Agerpres). — Potrivit u- 
nei surse militare argeti- 
ttniene — citată de a- 
genția France Presse — 
toate bunurile și fonduri
le britanice din ^rgen- 

— *»  blocate, iar 
întreprinde- 
vor fi rezi-

blocate, iartina vor fi 
contractele cu 
rile britanice 
Rate.

După cum
Marea Britanie a adap
tat măsuri similare len

s-a anunțat,

potriva Argentinei încă 
la începutul conflictului 
privind insulele Malvine 
(Falkland). <

Hotărîrea argentinian^ 
— se precizează — cons
tituie o replică la decizia 
britanică de’ a extinde 
zona de exclusivitate ma
ritimă și aeriană din ju
rul -arhipelagului Malvi
ne (Falkland) pînă la 
12 mile marine de coas
tele argentiniene.

în același timp, a fost 
evidențiată atenția deose
bită pe care România și 
Canada o acordă — ca țări 
semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki — secu
rității ți cooperării euro
pene, edificării unei Euro
pe fără arme nucleara. 
Totodată, s-a subliniat că 
imperativul cel mal arzător 
al filelor noastre îl con
stituie oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la mă
suri concrete de dezarma
re, în primul rînd de de
zarmare nucleară.

Schimbul de păreri a 
relevat dorința României 
și Canadei de a conlucra 
activ pentru realizarea te
ri ui climat de încredere^ 
destindere ți largă ^elabo
rare internațională, care > 
Să le permită lor — cit șî 
celorlalte popoare — să-șl 
consacre eforturile în di
recția asigurării dezvoltă
rii economice șl sociale, ta 
eo-ndlțll de pace și secu
ritate.

tele Nicolae Ceaușeseu șl 
guvernatorul general Ed
ward Schreyer au rostit 
toasturi.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două 
țări.

12.20 Orizont tehnlcb- 
științific.

12,45 Orchestra de mu
zică ușoară Geta 
Solomonescu.

16,00'Telex,
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17.20 Anunțuri și mu

zică.
17,25 Spirit revoluțio

nar, combativitate.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra-

■ mul ui. ,
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea eco- 

. nomică.
21,00 A patriei cinstire 

— moment.poetic.
21,10 Teatru TV ;

22,40 Divertisment noc-

— moment .poetic.
21,10 Teatru TV ;

țeptînd în parc" 
de Mircea Enescu. 

22,30 Telejurnal.
22,40 Divertisment noc

turn.

țeptîrid în parc'
de Mircea Enescu.

22,30 Telejurnal.

turn.

Mica publicitate
VlND casă trei camere, 

str. 16 Februarie, nr. 14, 
Petroșani, telefon 42905, 
după ora 16. (651)

VlND cărucior . medical 
(infirm), strada Tudor Vla- 
dimirescu 174/3 Lupeni.

(654)

VlND cline rasă dalma- 
țian vîrsța 5 luni. Telefon 
43297 Constantinescu. (657)

PIERDUT carnet student 
pe numele Soare Adoriaa, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Ti declar 
nul. (631)

ANUNTUE1 DE £AMILI£

MAMA, tata, soțul, sora, cumnatul, nepoții fi 
rudele amintesc cu durere cetor ce au cunoscut-o că' 
se împlinesc 6 luni de ia dispariția celei care « fost

KIRSCHNER AURELIA născută AMPOIȚAN 
Amintirea chipului ei duios va rămîne veșnic vie 

în inimile noastre, (572)

ELISABETA, mamă, Micadela șl Glaetta, fiice 
anunță cu mare durere împlinirea unui an de la dis
pariția dragei im

KOHFANTA ELISABETA (Bozsi)
O lacrimă pentru sufletul ei nobil. (655)
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