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1ÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Afirmarea calităților de bun 
specialist în procesul productiv

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a 
primit, luni după-amiază. 
pe publicistul francez, Mi
chel P. Hamelet, care e- 
fcctuează o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acor

dat un interviu publicis
tului francez, care va pre
fața un nou volum ce ur
mează să apară in Franța, 
volum consacrat țării noas
tre, politicii sale interne și 
externe, activității neobo
site desfășurate de șeful 
statului român pentru

construirea noii societăți 
in România, precum și bo
gatei sale activități inter
naționale, în interesul pă
cii, destinderii și înțelege
rii în lume. înfăptuirii i- 
dcalurilor de progres și 
prosperitate ale tuturor 
popoarelor.

Adunările generale și conferințele 
de dări de seamă și alegeri 

prilej important de perfecționare
Ieri, în schimbul I, la 

„cabina de comandă" a 
minei Lupeni, dispecerul 
de serviciu Vasile Buțan, 
ne furniza următoarea 
informație : pe galeria de 
coastă nr. 1 de la orizon
tul 650, în schimbul res
pectiv, au intrat 20 de 
maiștrii, urmind să fie 
extrase din 
zona de ex
ploatare afe
rentă cîmpu- 
lui lor de ac
țiune 2 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil.

Dispunînd de aceste da
te am intrat în mină pe 
galeria „plinelor" spre a 
urmări modul în care o 
parte din acești maiștrii 
își exercită rolul de baza' 
ce le revine, acela de 
specialiști, de conducă
tori direcți ai procesului 
de extracție.

înainte chiar de ținta 
concretă a intențiilor 
noastre — observarea 
activității într-un abataj 
de mare capacitate al 
sectorului V — pe tra
seul între puțul orb nr. 
7 și transversalele abata

Brigada condusă de 
minerul Gheorghe Ma
tei de Ia sectorul 1 al 
I.M. Dilja a realizat în 
primele două luni din 
acest an 825 tone de 
ărbune peste sarcinile 

de plan. Cele 200 de to
ne extrase suplimentar 
în prima decadă a lunii 
martie confirmă bunele 
rezultate anterioare. 
Producția obținută pes
te plan a fost realizată 
prin depășirea ritmică 
a productivității mun
cii, in medie cu o tonă 
pe post. In imagine, șe
ful de brigadă alături 
de ortacii săi Costache 
Costică si Nicolae Han- 
drea, împreună cu sing. 
Ervin Laszlo, adjunct 
șef de sector.

Formația lui Valache trebuie ajutată 
să depășească greutățile

El La sectorul I al mi
nei Livezeni, luna februa
rie s-a încheiat cu un mi
nus de 9 000 tone de căr
bune Din 
4 brigăzi de 

producție, 
nici una nu 
și-a realizat 
sarcinile 
Formația de 
lucru condu 
să de Ilie Valache a în
registrat un minus de 
1 200 tone de cărbune.

Iată motivele care ne-au 
determinat să organizăm 
acțiunea de presă la sec
torul I, luînd în discuție 
necazurile întîmpinate de 
brigada condusă de Ilie 

jelor am întîlnit pretu
tindeni o desăvîrșită or
dine în păstrarea mate
rialelor și utilajelor, diri
jarea activității de trans
port și întreținere a lu
crărilor miniere. Cea din
ții formație întilnită a 
fost echipa „service" a sec
torului V, condusă de Io

sif Puși, angrenată la 
schimbarea unui motor 
de acționare pentru trans
portor. Activitatea în 
acord a echipei, copusă 
din lăcătușii Vasile Deac, 
Ioan Bunea, Carol Aszta- 
los, Vladimir Șireanu și 
alți trei muncitori era su
pravegheată nemijlocit 
de maistrul principal Va
sile Moldovan. în discu
ția purtată, am avut pri
lejul să consemnăm : din 
inițiativa maiștrilor mi
nieri și electromecanici 
din sector, prin contribu
ția lor nemijlocită, secto
rul dispune de o magazie 
de scule miniere, o alta (Continuare în pag. a 2-a)

Valache, un brigadier des
toinic, un colectiv sudat, 
cu oameni bine pregătiți 
din punct de vedere pro

fesional, care nu reușesc 
insă, de la începutul anu
lui să intre „pe plan“. La 
dezbatere au participat 
Ștefan Turony, șef de 
schimb în brigada Vala
che, Mihai Apetrei, mais
tru, secretarul organiza
ției de partid pe sector și 

de utilaje și o „semima- 
gazie" apropiată de fron
turile productive, de un
de, în numai citeva mi
nute, se pot transporta la 
orice front de lucru mo
toare, stele de acționare și 
alte piese și subansam- 
ble care se defectează. O 
asemenea pregătire tch- 

nico-materi- 
ală a produc
ției, corobo
rată su asis
tența tehni
că de speci

alitate a maiștrilor s-a sol
dat în luna trecută cu de
pășirea planului la produc
ția fizică cu 2 500 tone și 
obținerea unei producti
vități a muncii în toate 
abatajele cu aproape 1 
tonă/post mai mare decît 
cea planificată.

...Abatajul frontal nr. 
5, brigada condusă de 
Victor Butnariu. Se exe
cută operația de răpire pe 
120 ml, cît măsoară în 
lungime frontul abataju
lui. Este frontalul de cea 
mai mare lungime al

Anton HOFFMAN

sing. Nicolae Bartha. Să 
le dăm cuvîntul :

ȘTEFAN TURONY : 
„Toată luna am avut ne

cazuri cu c- 
mulsia la 
pompele stîl- 
pilor. Cu hi

draulica 
stăm prost 
de mai mul
tă vreme, 
stîlpii ce

dează ia presiune Cu 
transportoarele întimpi- 
năm și acum greutăți 
Ne-au lipsit interfoanele. 
Mergem la 200-300 m să

Mircea Bl.'JORESCU 

(Continuare in pag. a 2-a)

în perioada 15 martie — 
30 aprilie a.c. se desfășoa
ră adunările generale și 
conferințele de dări de 
scamă și alegeri ale grupe
lor sindicale, organizați
ilor sindicale de secție, sec
tor, din uzine, fabrici, ex
ploatări și conferințele sin
dicatelor din întreprinderi 
și instituții. Ele sînt che
mate să analizeze activita
tea desfășurată de sindica
te pentru înfăptuirea sar
cinilor reieșite din hotărî- 
rile Congresului al XII-lea 
al partidului și ale Congre
sului U.G.S.R. din aprilie 
1981. Analizele din cadrul 
adunărilor și conferințelor 
trebuie să se desfășoare la 
un înalt nivel de responsa
bilitate, combativitate și 
exigență muncitorească, ir. 
spiritul documentelor Con
ferinței Naționale a parti
dului, a orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul geTTbral al partidului, 
analize care să asigure e- 
laborarea unor măsuri

A

In zi ?rul 
de mîine, 
ancheta 
socială 

iresponsabilitatea 
și falsa iubire 

părintească
O poveste adevărată 

despre patru copii ne- 
—suprav egheați. Părinții 

nu s-au alarmat, iar e- 
ducatorii au amînat de
mersul legii din moti
ve de... umanitate. Ce-i 
de făcut ?

a activității sindicatelor
complexe, eficiente menite 
să determine îmbunătăți
rea continuă a activității 
sindicatelor, creșterea con
tribuției lor la înfăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor e- 
conomico-sociale și politi
co-educative ale actualei e- 
tape de dezvoltare a patri
ei. *

Potrivit rolului și atribu
țiilor de mare însemnătate 
ee le revin sindicatelor în 
exercitarea autoconducerii 
muncitorești, în centrul 
dezbaterilor din adunările 
și conferințele sindicate
lor trebuie să se situeze a- 
naliza activității consacra
te mobilizării oamenilor 
muncii la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor eco
nomice, a angajamentelor 
în întrecerea socialistă, 
a modului în care acționea
ză și trebuie să arționeze 
sindicatele pentru realiza
rea și depășirea producției 
fizice, sporirea producti
vității muncii, îmbunătăți
rea calității producției, re
ducerea consumurilor ma
teriale și de energie etc. 
Ținînd seama.de sarcinile 
și mijloacele de acțiune ale 
sindicatelor, analizele tre
buie să vizeze, în princi

vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi
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Ample act<uni ds curați ni b și
înf rumus îțare
Startul dat duminică în 

activitatea de curățenie și 
înfrumusețare din aceas
tă primăvară a fost bun 
in majoritatea localități
lor Văii Jiului. Așa cum 
s-a indicat, acțiunile des
fășurate în cartiere, pe 
străzi, în incintele unor 
instituții și întreprinderi 
au urmărit întronarea 
curățeniei, degajarea a- 
Cestora de reziduurile de 
tot felul împrăștiate în 
perioada iernii, pregăti
rea terenului pentru ope
rațiunile de plantare și 
înfrumusețare din zilele 
următoare.

în Petroșani startul de 
pe șantierele curățeniei și 
înfrumusețării a fost pu
ternic marcat de o largă

a 
că- 

din 
s-au 

a

și rodnică participare 
tineretului. în jurul 
minului-grădiniță 
strada Aviatorilor, 
aflat elevii din clasa 
Vllî-a D de la Școala ge
nerală nr, 6, împreună cu 
profesoara dirigintă Maria 

pal, organizarea și desfășu
rarea întrecerii socialiste, 
modul în care organele și 
organizațiile sindicale au 
acționat pentru populari
zarea fruntașilor, a rezul
tatelor. experienței și meto
delor acestora, pentru a- 
jutorarea formațiilor ră
mase în urmă, combate
rea actelor de indisciplină 
și a risipei. Analizele vor 
aborda, de asemenea, par
ticiparea sindicatelor la 
extinderea și generalizarea 
inițiativelor muncitorești. 
Ia organizarea și desfăști- 
rea acțiunii de creație teh- 
nico-științifică de masă, 
precum și la asigurarea 
pregătirii și perfecționă
rii profesionale a for
ței de muncă, la stabi
lizarea și integrarea în exi
gențele activității produc
tive a tinerilor nou înca
drați.

Date fiind sarcinile deo
sebite ce revin colective
lor de oameni ai muncii 
din industria minieră in 
creșterea producției de căr
bune pentru asigurarea in-

Petru BARB, 
președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

(Continuare îd pag. a 2-a)

în Petroșani
Tritsch. Cei 32 de elevi 
au strîns și ars resturile 
vegetale și hîrtiile, iar pie
trele le-au adunat în ve
derea transportării. Gru
puri de tineri au acționat 
și in alte puncte alo zonei 
din preajma școlii, cu
prinse între străzile In
dependenței și Republi
cii și limitele zonelor în
credințate școlilor vecine 
nr. 7 și 5.

Străzile din preajma 
Școlii generale nr. 5 —
Unirii, Oituz și Păcii au 
constituit aria de activi
tate a celor peste 700 de 
elevi de la această școală, 
în mijlocul elevilor înar
mați cu greble, mături și 
alte unelte i-ara întîlnit 
pe profesorii Felicia Do- 
gariu, directoarea școlii și 
Mihaly Ferenczy, direc
tor adjunct, alto cadre di-

Toma ȚĂȚARCA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea organizațiilor U.T.C,

LA PREPARAȚIA PETRILA

Tinerii sprijină prin acțiuni 
patriotice lucrările de 

amplificare și modernizare 
întrucît în proiectul de 

modernizare a prepara- 
ției din Petrila figurează 
și construirea unui tablou 
de distribuție electrică, au 
fost necesare unele lu
crări care să conducă la 
eliberarea spațiului pen
tru construcția respectivă. 
Cu elanul ce-i caracteri
zează tinerii din organiza
țiile U.T.C. nr. 5 — elec
tromecanici și nr. 2 —
preparatori au hotărît să 
execute aceste lucrări prin 
muncă patriotică.

Coordonată direct
acestor
Gîmbu-

de
către secretarii 
organizații, Ion 
ță și, respectiv, Marinela 
Marindescu, acțiunea de 
muncă patriotică s-a des
fășurat pe parcursul mai 
multor zile și s-a concre
tizat în devierea coloa-, 
nelor de apă, de aer com
primat și de abur, devie-

V________ __________ ________

re necesară pentru noi
le secții de încărcare și 
presă-filtre. La buna des
fășurare a acestor acți
uni, o contribuție impor
tantă au avut-o electro
mecanicii Ion Coroi, Pe
tru Mățon, Florin Indrieș, 
Marcel Bogdan, Adrian 
Miu, Mircca Bogdan, Ni- 
colae Preda și preparato
rii Lazăr Poponeț, Nicolae 
Irod, Vasile Tara și Ion 
Pugna. Acțiunile s-au 
desfășurat sub directa în
drumare a maistrului Er- 
mogen Magda. Prin parti
ciparea la aceste acțiuni, 
uteciștii din organizațiile 
respective și-au materia
lizat o însemnată parte 
din planul economic pro
priu.

Ionel ZMAU, 
corespondent

Afirmarea calităților de bun 
specialist în procesul

(Urmare din pag. 1}

minei. Cum își exercită 
aici rolul maiștrii ? A- 
flăm mai întîi că, la în
ceput de schimb, maistrul 
din revirul respectiv, Ion 
Fușlea, a împărțit sarci
nile minerilor pe opt e- 
chipe — cîte 30 de „coloa
ne" fiecăreia — în timp 
ce minerul Pavel Octa
vian cu un ortac au Iu- 
crai la un jug pe culcuș. 
După ce a controlat toate 
celelalte locuri de muncă, 
maistrul Fușlea a revenit 
în abataj la jumătatea 
schimbului, urmînd să 
rămînă aici pînă la sfîr- 
șitul schimbului, deoare
ce producția sectorului în 
schimbul II va fi condi
ționată în măsură hotă- 
rîtoare de trecerea la o- 
perațiile de tăiere și eva
cuare din acest abataj. 
Deși „hotarul" de treizeci 
de coloane este superior 
normei — de 23 — în pre
zența și cu îndrumarea 
maistrului, fiecare echi
pă se apropia în jurul o- 
rei 13 de încheierea ope
rației și se trecuse deja

la perforarea găurilor pe 
anumite porțiuni ale fron
tului. Cunoscîndu-i ex
periența de aproape 30 de 
ani ca miner, îl solicităm 
pe șeful de brigadă Vic
tor Butnariu să ne vor
bească de rolul maiștri
lor în desfășurarea mun
cii minerilor ;

— Fără aportul lor di
rect, munca noastră nu 
ar putea 6ă se desfășoa
re cu rezultate atît de 
rodnice. Și în această lu
nă, Ia zi, avem un plus 
de 1090 de tone. Ca. să 
nominalizez, aș sublinia 
contribuția maistrului Ilie 
Cîrlogan la succesele bri
găzilor. Apreciez că depu
ne efortul maxim posibil 
pentru ca noi să dispu- 

'nem de condițiile mate
riale bune la front. în
totdeauna priceperea sa, 
cunoștințele tehnice deo
sebite pe care Ie are ne 
sînt de mare sprijin în 
onorarea sarcinilor, în 
asigurarea securității de
pline la front. Deosebit de 
activ este maistrul Nico
lae Olteanu. Cunoaște în 
detaliu problemele de di
rijare a presiunii în aba-

productiv 
taj și știe să acționeze 
preventiv în orice situație. 
Nu pot omite să sublinie.z 
că fiecare din'. maiștrii 
noștri cunosc „secretul" 
muncii cu oamenii, fapt 
care îi mobilizează pe a- 
ceștia la fapte deosebite. 
„Trag la un loc cu noi" 
— cum se zice, și asta 
spune, cred, foarte mult.

Nc-am îndreptat pe 
căile subterane spre ziuă 
cu convingerea că maiș
trii sectorului V al I.M. 
Lupeni acționează res
ponsabil, cu dăruire to
tală față de atribuțiile ce 
le revin prin lege și sar
cini. L-am mai întîlnit în 
drum, pe orizontul 480, 
pe maistrul Teodor Bu- 
delecan — de „întreținere 
și aprovizionare" — în
cheind „cot la cot" cu or
tacii unei formații beto- 
narea canalului dintr-o 
zonă de infiltrații cu ape. 
„Aveam greutăți cu 
transportul în această 
porțiune — ni s-a destăi
nuit. De acum, încă o frî- 
nă din calea producției va 
fi înlăturată". Gînd și fap
tă la înaltele cote ale răs
punderii minerești.

și alegeri
(Urmare din pag. 1) '

dependenței energetice a 
țării, adunările generale și 
conferințele din unitățile 
miniere vor examina cu 
maximă responsabilitate 
munca sindicatelor în spri
jinul materializării măsu
rilor stabilite în urma 
consfătuirii de lucru de la 
C.C. al P.C.R. și a adună
rii activului de bază din 
mineritul Văii Jiului pen
tru perfecționarea activi
tății de extracție și reali
zarea integrală a sarcinilor 
de sporire a producției de 
cărbune.

Un loc 
buie să-l 
de seamă
preocuparea 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, de secu
ritate și de viață ale oa
menilor muncii, precum și 
activitatea in domeniul 
muncii politice, cultural- 
educative și sportive de 
masă. Totodată se vor exa
mina cu atenție stilul și 
metodele de muncă ale or
ganelor sindicale, creșterea 
rolului grupelor 
perfecționarea 
ei muncitorești, 
rea propunerilor 
lor de sindicat.

important tre- 
ocupe în dările 

și dezbateri 
sindicatelor

■ EFICIENTE AC
ȚIUNI DE MUNCA PA
TRIOTICA. Tinerii din 
organizațiile U.T.C. 2 și 
7 A de la I.M. Lonea, 
împreună cu 20 de elevi 
ai Liceului industrial 
Petrila, au colectat și 
transportat peste 10 tone 
de fier vechi din incin
ta minei. Totodată, ei 
au venit în sprijinul 
sectorului II de produc
ție, încărcînd 220 grinzi 
SVJ și 60 stîlpi 
în cărucioare pentru 
fi introduse în 
ran în vederea 
derii unui nou 
Printre tinerii care 
participat la 
acțiune se numără Va
sile Rus, loan Bălănes- 
cu, Călin Domițian și 
Ioan Harpa. 

SVJ 
a 

subte- 
deschi- 
frontal. 

au 
această

7

în cabinetele de spe
cialitate de la Grupul 
școlar minier Petroșani, 
elevii își însușesc temei
nic cunoștințele de spe
cialitate.

sindicale, 
democrați- 

înfăptui- 
membri-

Formatia lui Valache trebuie ajutată
(Urmare din pag. I)

„Salubritate"

Ample acțiuni de curățenie 
și înfrumusețare in Petroșani

(Urmare dm pag 1)

rezolvăm probleme cu
rente ale activității. Cel mai 
mare necaz este cu revi
ziile și reparațiile. Lăcă
tușii au mari probleme 
cu sculele. Sculăria e 
racă. Acestea nu sînt 
parate bine în atelier, 
impresia că doar sînt 
gate în motorină și ni le 
trimit înapoi „gata repa
rate". Fluxul de transport 
ne creează dificultăți pen
tru că nu avem acces la 
el în funcție de necesi
tăți. Electricienii de la 
I.E.T. nu colaborează cu 
noi. Avem dese decuplări 
la partea 
mai grea 
însă lipsa 
ficați. La 
avem doar 2 mineri cali
ficați pe schimb, ceea ce 
este foarte puțin. Credem 
că, sprijiniți pentru re
zolvarea acestor necazuri, 
din 18-20 martie intrăm
pe plan".

are 
două 

lemn, 
duce

să
re
am 
bă-

electrică. Cea 
problemă este 
oamenilor cali- 
o fîșie de 75 m

MIHAI APETREI : „A- 
ceastă brigadă arc o a- 
provizionare bună, 
materiale pentru 
săptămîni (plasă, 
seîndură). Se mai
lipsă de ventile. Brigada 
are mulți nou-încadrați 
care nu prea s-au „înca
drat". Tot la acest aba
taj, banda numărul 1 crc- 
ază probleme. Pînă 
ta de 15 ale lunii 
capsată".

Sing. NICOLAE 
TH A : „în primul 
primul rînd, este 
de mai multă disciplină 
și seriozitate, mai multă 
ambiție. în legătură cu 
sculele, majoritatea lăcă
tușilor vechi le au. Sînt 
însă mulți lăcătuși care 
intră cu mîinile în buzu
nare. Este adevărat, din 
40 de oameni, 20 sînt nou- 
încadrați și e normal să 
nu fie încă bine califi
cați. Doar 8—10 oameni 
sînt calificați mineri. 
Vor fi sprijiniți și din 20 
martie vor intra pe plan.

în da- 
va fi

BAR- 
și în 

nevoie

Vom lua măsuri ca din 15 
martie să nu mai coman
dăm mineri in schimbul 
II la revizii, pentru a fi 
a doua zi apți in produc
ție".

Să concluzionăm deci : 
probleme tehnice deose
bite nu sînt, toate nere
gulile pot fi îndreptate 
printr-o mai bună organi
zare și mai multă disci
plină. Cu ce trebuie 
jutată brigada lui 
Valache. în primul 
să li se dea sculele i 
sare. Apoi, să fie 
mentată activitatea 
fluxul de transport, 
cel mai important 
ment, să fie luate măsuri 
pentru omogenizarea e- 
fcctivului din punctul de 
vedere al pregătirii pro
fesionale, să fie trimiși la 
calificare tinerii încadrați.

Vom reveni 
tie, să vedem 
zarea acestor 
promisiuni ce 
brigăzii lui Valache.

a-
Ilie 

rînd 
nece- 
regle- 
de la

Și, 
ele-

în 20 mar- 
materiali- 

doleanțe și 
s-au făcut

NOI SPAȚII COMER
CIALE. In cartierul Petro- 
șani-Nord, cel mai nou 
cartier al reședinței de mu
nicipiu, unde în acest an 
vor fi date în folosință 720 
de apartamente, sînt pre
văzute și noi spații comer
ciale. La parterul 
blocuri din acest
vor fi construite și spații 
comerciale care 
ză peste 3400 mp, fapt care

unor 
cartier

însumea-

va dezvolta considerabil 
gama serviciilor și unită
ților comerciale. (V.S.)

CINEMATECA. Din pro
gramul cinematecii, iubito
rii de film vor avea prile
jul să vizioneze joi, 17 
martie, cunoscuta peliculă 
sovietică „Unchiul Va- 
nea", ecranizare după A.P. 
Cehov. Filmul va rula o 
singură dată, la ora 18. 
(G.B.)

TRECERE ÎN REVISTA. 
Astăzi, la Casa de cultură 
din Petroșani are loc tre
cerea în revistă a formați
ilor artistice studențești

(obicei folcloric, dansuri 
populare, formație de sa
tiră și umor, teatru, mon
taj, recitatori, muzică u- 
șoară și folk, cor bărbă
tesc, cor cameral, orchestră 
de coarde) care urmează să 
participe în zilele de 19 și 
20 martie la faza zonală a 
Festivalului Național al 
Artei și Creației Studen
țești, ce va avea loc 
Timișoara. (M.B.)

VÎNATOREASCA. înce- 
pînd de astăzi, cei pasio
nați de „meșteșugul" cine
geticii au prilejul să vîne- 
ze, cu autorizație indivi-

la

în apropierea băii pu
blice din orașul nostru se 
află două containere pli
ne pînă la refuz cu rezi
duuri menajere. Lingă 
ele, cenușă și gunoaie de 
încă vreo două containe
re se întid pe o porțiune 
de cîțiva metri. întrebați 
de cînd stau containerele 
pline, cîțiva gospodari din 
apropiere afirmă că n-au 
ținut cont cîte zile au tre
cut de 
portate 
dar că 
me de 
pozitul
nat aici. Așa stînd 
rile, lansăm și noi 
serviciul de salubritate al 
E.G.C.L. Petroșani, între
barea : pe cînd ridicarea 
reziduurilor menajere de 
aici și din alte zone ale 
orașului ?

cînd au fost trans- 
pentru ultima oară, 
a trecut multă vre- 
atunci, dovadă de- 
de reziduuri adu- 

lucru- 
către

duală, rîși și urși. Pe lin
gă aceasta este permisă vî- 
narea tuturor dăunătorilor 
cu păr și pene, cu excep
ția celor aflați sub protec
ția legii. (I.L.)

M1CROSPECTACOL. An
samblul „Parîngul" al Ca
sei de cultură a sindicate
lor din Petroșani susține 
astăzi, la ora 12,30, în sala 
de apel de la I.M. Live- 
zeni, un microspectacol de
dicat fruntașilor în pro
ducție. Cu acest prilej vor 
fi prezentate melodii popu
lare din diferite zone ale 
țării. (G.B.)

de profesorii 
Pasternac, Ma- 
și Adela Tur- 
îndrumătoare 

de 
au

dactice. „Este prima ac
țiune în urma căreia zo
na noastră a fost scoasă 
în mare parte de sub am
prenta dezordinii întreți
nută de puzderia de hîr- 
tii. în continuare avem 
în atenție aranjarea co
roanelor arborilor orna
mentali, îngrijirea tran
dafirilor din scuarul de 
la capătul străzii Oituz și, 
bineînțeles, întreținerea 
curățeniei" — ne-a decla
rat tovarășul Mihaly 
Ferenczy.

însoțiți 
Margareta 
ria^ Șoma 
ceanu,
U.T.C., 150 de tineri 
la Liceul economic 
făcut curățenie și ordine 
pe taluzul din apropie
rea noii clădiri, în care 
se vor muta în curînd, de 
pe strada Oituz.

„Opera" începută de e- 
levi trebuie s-o continuie 
și s-o desăvîrșească pă
rinții lor, toți cetățenii o- 
rașului. Cei ce locuiesc 
în blocul nr. 5 din strada 
Păcii, nr. 1 din strada A-' 
viatorilor, nr. 3—5 din
strada Independenței, nr. 
14 și 16 din strada Sa
turn, 5 din strada Venus 
ca și personalul spitalu
lui municipal, poștei și al 
berăriei „Carul cu bere" 
n-au mai amînat strînge- 
rea reziduurilor de pe 
zonele ce le apari ;n. Fără

9

îndoială că și ceilalți har
nici gospodari ai cartiere
lor orașului nostru își vor 
onora în zilele următoare 
această îndatorire cetă
țenească.

în strada Independen
ței, binecunoscută de alt
fel prin hărnicia și pasi
unea pentru frumos a ma
jorității locuitorilor ei, la 
blocul 12A, ne-a fost dat să 
vedem o mostră de mal
tratare a unor sălcii „șu
rub". Anul trecut au fost 
tratate în același mod mai 
multe sălcii pletoase de 
pe zona blocului vecin. 
N-am identificat încă pe 
autorii acestor isprăvi dis
tructive. L-am depistat în 
schimb pe Emil Astaloș, 
locatar al blocului nr. 1 
din strada Unirii, care 
neavînd altceva mai bun 
de făcut, a retezat și el 
coroanele la două sălcii 
pletoase de pe zona a- 
parținătoare blocului. în- 
trebîndu-1 de ce s-a pre
tat la o asemenea faptă, 
a încercat să se disculpe 
cu... „așa mi-a spus să fac 
președintele asociației 
noastre de locatari".

‘ Așa l-ați sfătuit, tova
rășe Aurel Buia ?

x
Ample acțiuni avînd 

drept scop curățenia și 
înfrumusețarea s-au des
fășurat și în celelalte lo
calități din Valea Jiu
lui. Despre acestea, în zi
lele următoare.

„INVITAȚIE". în aceste 
rînduri invităm pe tovară
șii de la „Difuzarea pre
sei" să dezlege următoa
rea enigmă : de ce, du
minică, 13 martie a.c., la 
ora 10,40 presa locală încă 
nu se afla în chioșcurile din 
Lupeni, ci era... în tipogra
fie, neridicată. O „invitație" 
pe care o dorim mai mult 
decît „onorată" ! (A.T.)

TRUFANDALE. încă din 
luna ianuarie magazinul 
nr. 19 „Gostat" din piața 
orașului Petroșani a pus 
în permanență la dispozi
ția oamenilor muncii sa-

lată verde din abundență. 
De cîteva săptămîni sorti
mentele de trufandale au 
sporit cu gulioare și încă 
5 000 de legături de ceapă 
verde. Simbătă a sosit încă 
o mașină încărcată cu peste 
10 000 de gulioari 
atîta salată.

Rubrică realizată de 
G. BOȚEA
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Fotbal, divizia A: Poli Iași—Jiul Petroșani 2-0 (1-0)

Reprize, „la indigo"
A venit primăvara!

Un martor ocular avizat, 
prof. Adrian Coșoreanu, 
președintele' Clubului „Jiul", 
admițînd victoria merita
tă a ieșenilor, recunoaște 
însă că oaspeții au facili
tat-o printr-un lanț de 
greșeli personale, comise în 
fazele înscrierii celor două 
goluri. Cită vreme stu
denții au simțit „corsetul" 
marcajului strict, înainta-, 
rea lor n-a putut răzbate 
„valurile" defensive ad
verse, ca întotdeauna „che- 
iarul" buturilor miniere, 
Caval, a fost la post. în 
min. 41 însă, Stana n-a 
rezolvat corespunzător fa
za în care era implicat, pe 
picior greșit, întregul nos
tru compartiment defen
siv a fost jalonat de Nem- 
țeanu. După ce l-a driblat 
și pe Neagu, singur cu Ca- 
vai, atacantul ieșean s-a 
ralbunat pe ratările din 
tur, cu care prilej totuși 
formația sa smulsese un 
punct în gazonul din Pe
troșani.

Dominarea gazdelor nu 
s-a dovedit însă asfixian- 

acuzînd... vîntul potrivnic.
La reluare însă, con

fruntarea s-a derulat ’ „la 
indigo", cu precizarea că 
startul a aparținut, cu mai 
mult aplomb, politehniș- 
tilor. Din nou lipsa de tu
peu a atacanților Jiului 
a ușurat sarcina coechipie
rilor imediați ai lui Bucu. 
Minutul 58 a adus mărirea 
handicapului, în urma u- 
nui corner scurt, Simio- 
naș a reluat cu capul o 
centrare, a cărei intercep
tare n-a fost încercată de 
vreun adversar. Soarta 
partidei fusese decisă, 
mulțumind ambele comba
tante, deși antrenorii Vlad 
și Tonca au mizat pe o ma
nevră tactică, menită să 
restructureze scorul — 
Varga a fost avansat spre 
a-și pune în valoare fuleul, 
Stana i-a luat locul în li
nia mediană, iar noul intro
dus Sekely a evoluat ca 
defensiv stingă. Așadar, 
2—0 (1—0) intr-o dispută 
în care oaspeții au accep
tat, din start, postura de 
victime sigure. 

dere surprizele returului 
(spre exemplu, C.S. Tîrgo- 
viște execută un tur de 
forță) și ambițiile jucăto
rilor noștri, care au dato
ria să se respecte ca am
basadori ai fotbalului de 
valoare. Cît privește parti
dele din gazon propriu, a- 
portul material și moral al 
galeriei este încă nevalori
ficat deplin, dar asupra a- 
cestei probleme vom re
veni.

Jiul : Cavai — P. Grigo- 
re, Vizitiu, Neagu, Stana 
— Varga, Dosan, Muia (V. 
Popa) — Stoinescu, Șumu- 
lanschi (Sekely), Băluță.

Ion VULPE
P.S. Ne întrebăm de ce 

nu „prind" echipa Dina, 
care își demonstrase cali
tățile tehnice și de fin stra
teg, Vînătoru și ceilalți „se
natori" de pe banca de re
zervă. Mai bine zis aștep
tăm cuvîntul lor și al an
trenorilor.

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 20-3 
(12-3). După victoria obți
nută în deplasrae, la Baia 
Mare, ieșenii au venit cu 
pretenții la Petroșani. Au 
fost suficiente însă doar 
11 minute pentru a dovedi 
că echipa studenților din 
Valea Jiului (fără Drumea, 
Sușinschi, V. Dobre, Lu
ca — accidentați, și cu 
prinzătorul C. Ștefan ne
refăcut după accidentare, 
la fel ca și Catană) este 
superioară pe toate com
partimentele. Punctele s-au 
marcat din faze frumoase, 
— în paletă variată : min. 
8 — fază surprinzătoare pe 
înaintare, Bonea trimite lui 
Chiriac și acesta realizea
ză primul drop (3—0) ; min. 
11 — balonul circulă pe la 
Ghiță — Ortelecan — Bu- 
can, se iscă o grămadă în 
„22“-iul advers, Bonea și 
Chiriac repetă prompt fa
za (6—0) ; min. 13 — un 
ofsaid este sancționat de 
arbitrul Udrea C. (Bucu

—„Cupa Minerul Lupeni“ —

rești) și Bălan de la ieșeni 
execută corect o 
l.p. (6—3); min. 36 —
Catană pătrunde în 
stilul său în terenul ad
vers, Viciu, repliat, îl sus
ține, dar Bălteanu faultea
ză și „veteranul" Dinu 
transformă, ridicînd sco
rul la 12—3.

W//Z/ZZZZZ//ZZZZZ///ZZZZZZZZZA

RUGBY, DIVIZIA A
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI

în repriza a doua, timp 
de 15 min. dominare- ste
rilă a ieșenilor, dar în mi
nutul 55 6-a petrecut cea 
mai frumoasă fază a între
cerii : tînărul Călin ridică 
o minge de urmărire pe 
care tot el o recuperează 
și o pasează printr-un spec
taculos plonjon lui Ion 
Florentin ; acesta tentea
ză, Bucan (care a jucat 
cît... trei pilieri 1) continuă 
faza, intervin Viciu și Ghi

ță, care pătrunde în tere
nul de țintă : 16—3.

Scorul final este pecet-, 
luit de către Catană, care 
înscrie spectaculos la colț .• 
20—3. Această victorie, a 
doua în retur (prima cu i 
Sp. studențesc), a adus pri- i 
măvara în ^ufletele supor- ■ 
terilor șl a' consolidat Ști
ința pc locul IV în clasa
ment.

S-au evidențiat Bucan 
(vervă deosebită, foarte e- 
ficace), Ortelecan (util ca 
întotdeauna), P. Dobre (me
reu pe fază), Ștefan Cons
tantin (un joc de zile mari, 
deși nerefăcut), Ion Flo
rentin și Relu Viciu (orien
tare bună, execuții reușite), 
Chiriac și Dinu (autori ai 
unor puncte valoroase), Că
lin, Băloi, Bonea, Palama- 
riu, Oțetaru, Dumitru Flo
rian și Medragoniu.

De la ieșeni, Băietu, Mi- 
titelu, Andrei, Bălan șl 
Ncmesniciuc.

A arbitrat corect Cons
tantin Udrea (București).

loan Dan BĂLAN

tă, dimpotrivă, divizionara 
A din Vale ar fi putut ex- 

oata momentele de res-

Revenind asupra forma
ției din Vale, într-adevăr 
meciurile de acasă îi asi-

un adevărat festival al sportului alb
piro, din păcate, în situații 
favorabile Băluță sau Stoi
nescu au șutat defectuos,

gură „pensiune" confor
tabilă în primul eșalon, 
dar trebuie să avem în ve-

REZULTATE TEHNICE : Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua 2—1 : F.C.M. Brașov — F.C. Constanța 1—0; 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău 2—0 ; Sportul 
studențesc — F.C. Argeș 2—2 ; Politehnica Timișoa
ra — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 ; F.C. Bihor — Corvinul 
1—0 ; Petrolul Ploiești — Dinamo 1—1 ; F.C. Olt — 

' C.S. Tirgoviște 0—0 ; Politehnica Iași — Jiul 2—0.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 19 9 10 0 38—14 28
2. Sportul stud. 19 11 5 3 30—13 27
3. F.C. Argeș 19 10 4 5 31—21 24
4. Univ. Craiova 18 10 3 5 33—13 23
5. Corvinul 19 8 7 4 28—13 23
6. Steaua 19 8 5 6 29—25 21
7. JIUL 19 7 6 6 19—26 20
8. F.C. Olt 19 8 3 8 25—19 19
9. F.C. Bihor 19 8 3 8 36—38 19

10. S.C. Bacău 19 8 3 8 25—28 19
11. Politehnica Iași 19 5 8 6 19—21 18
12. C.S. Tirgoviște 19 5 7 7 20—22 17
13. A.S.A. Tg. Mureș 19 5 6 8 16—24 16
14. Petrolul 19 7 2 10 22—36 16
15. Chimia Rm. Vîlcea 19 6 3 10 17—27 15
16. F.C.M. Brașov 19 7 1 11 22—33 15
17. „Poli" Timișoara 19 5 2 12 21—35 12
18. F.C. Constanța 18 2 4 12 16—39 8

ETAPA VIITOARE : Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc ; Politehnica Timișoara — Petro-* 
Iul ; Steaua — Jiul ; F.C.M. Brașov — Chimia Rm. 
Vilcea ; C.S. Tirgoviște — F.C. Bihor ; Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș ; S.C. Bacău — Politehnica Iași ; 
Corvinul — F.C. Argeș ; F.C. Constanța — F.C. Olt.

ȘAH

Concurs memorial
în turneul pentru de

semnarea cîștigătoarei fa
zei municipale a memo
rialului „Carol Drozd", or
ganizat în sala clubului 
I.U.M. Petroșani, cu parti
ciparea celor 3 jucătoare 
care în etapa municipală 
au întrunit un număr egal 
de puncte, Simona Rus 
de la Școala generală nr. 
6 Petrila a obținut victo
ria la ambele partenere de 
întrecere și s-a calificat 
pentru etapa județeană, a- 
lături de Udico Scroban 
(Școala generală nr. 1 Pe
troșani), care a ocupat lo
cul doi. Pe locul trei s-a 
clasat Lucia Săninoiu (Școa
la generală nr. 6 Petroșani).

' _ S. BALOI

Sîmbătă și duminică, 
pe pîrtiile de schi din a- 
propierea cabanei „Stra
ja" în cadrul Daciadei, 
8-a desfășurat cea de-a 
XVI-a ediție a tradiționa
lei întreceri de schi dotată 
cu „Cupa Minerul Lupeni". 
Cabanierul Mihai Roth, e- 
chipa teleminului condu
să de Iosif Racolța, oame
nii de la instalația tele- 
scaunului în frunte cu 
maistrul Eugen Vasiu, au 
fost la înălțime, asigurînd 
bunele oficii de gazdă tu
turor participanților, deși 
viscolul a creat destule di
ficultăți. Actuala ediție a 

acestei competiții a constituit 
un adevărat festival al 
sportului alb, aliniind la 
start 182 de concurenți de 
toate vîrstele și profesiile.

întrecerile au debutat 
sîmbătă dimineața cu pro
bele de slalom uriaș și 
schi fond. Pe panta dintre 
Straja Mică și Culmea lui 
Mutu, s-a desfășurat sla
lomul uriaș, prin 31 de 
porți și o apreciabilă dife
rență de nivel.

A doua zi, duminică, s-a 
desfășurat cea mai specta
culoasă probă, cea de sla
lom special, într-un decor 
splendid de iarnă, în acla
mațiile sutelor de supor
teri. A fost o zi calmă și 
însorită, de neuitat.

Gradul de dificultate a 
pîrtiei de slalOm special a 
fost ridicat, datorită stra
tului de zăpadă tare, în
ghețată și înclinării mari. 
Disputa a fost deosebit de 
dîrză la toate categoriile 
de vîrstă.

în cadrul festivității de 
premiere, care a avut loc 
în sala cabanei, cîștigăto- 
rilor primelor trei locuri 
le-au fost înmînate tradi
ționalele lămpi de miner în 
miniatură, diplome, cupe și 
alte premii. Merită să fie 
subliniat în mod deosebit 
sprijinul acordat de con
ducerea I.M. Lupeni pen
tru buna desfășurare a 
concursurilor. Stăruindu-se 
pe calea înfăptuirii unor 
măsuri de amplificare a 
amenajărilor din zona de 
agrement Brăița — Straja 
Lupeni, avem bucuria de 
a constata o creștere cali
tativă a nivelului dotărilor 
și amenajărilor necesare 
practicării schiului și tu
rismului. La Straja 
prinde contur un ingenios 
proiect de sistematizare tu
ristică menit să ofere mine
rilor, preparatorilor, tutu
ror locuitorilor municipiu
lui nostru condiții deose
bite de recreere în acrul 
tonifiant al munților îm
păduriți.

Rezultatele
Combinata slalom uriaș 

și slalom special, ale căror 
rezultate s-au însumat: 
categ. 6—10 ani, fete, locul 
I Reka Bikfalvy ; băieți, 
locul I, Marius Polgar ; ca
teg. 11—15 ani, fete, locul 
1, Angelica Vraja, băieți, 
locul I, Cristian Popescu ; 
categ. 16—20 ani, fete, lo
cul I, Mirela Stănescu, bă
ieți, locul I, Mircea Oros ; 
categ. 21—30 ani, fete, I, 
Gabriela Pică ; ’ băieți, I, 

Iosif Huda ; categ. 31—40 
ani, băieți, locul I, Iosif 
Schicht ; categ. 41—50 ani, 
locul I, Rozalia Kovacs ; 
băieți, locul I, Ioan On ; 
categ. 50—60 ani, locul I 
Iosif Racolța ; categ. peste 
60 ani, locul I, Francisc 
Edelin.

Fond, categ. 6—10 ani, 
fete, locul I, Daniela Mu- 
reșan ; băieți, locul 1, Io
sif Bodor ; 11—15 ani, fete, 
locul I, Luminița Tranda
fir, băieți, locui I, Dan 
Prișcă ; 16—20 ani, fete, 
locul I, Voica Amza, băieți, 
Adrian Flaidăr ; 21—30 ani, 
locul I, Vasile Rus ; 31—40 
ani, fete, locul I, Marga
reta Mureșan ; băieți, lo
cul I, Zoltan Ușurelu ;

pe categorii
41—50 ani, fete, locul 1, 
Terezia Kato ; băieți, locul
I, Aron Peter ; 51—60 am, 
locul I, Gheorghe Lupaș ; 
peste 60 de ani, locul 1, Â- 
lexandru Fodor.

Slalom special : categ. co
pii mici, locul I, Ștefan 
Bikfalvy, categ. 6—10 ani, 
fete, locul I, Cristina Bota,
II, Eniche Sabău, III, Ce- 
rasela Beke (toate de la 
C.S.Ș. Petroșani); băieți, lo
cul I, Adrian Pică, II, Că
lin Toderiță, III, Adrian 
Micloș, categ. 11—15 ani, 
fete, locul I, Mihaela lli- 
ciu, băieți, locul I, , Alin 
Ghedeon, II, Adrian Cîm- 
peanu, III, Gheorghe Bitu 
(toți ele la C.S.Ș. Petroșani); 
categ. 16—20 ani, băieți, 
locul I, Florian Filip 
(C.S.Ș.P.), II, Horațiu Tip- 
țer (C.S.Ș.P.), III, Marian 
Nicoară (C.S.Ș. Pionierul 
Lupeni) ; categ. 21—30 ani, 
fete, I, Alicu Juja (C.S.Ș.P.), 
băieți, locul I, Zoltan Toth 
(C.S.Ș.P.) i categ. 31—40 
ani, băieți, locul I, yictor 
Mihuț (recordul pîrtiei); 
41—50 ani, băieți, locul I, 
Gunther Ghedeon.

Text și foto : 
Viorel STRAUȚ
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MOSCOVASchimb de mesaje intre
președintele

Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO 14 (Agerpres). — 
La Cairo a avut loc un 
schimb de mesaje între 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ccaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. și Hosni Mubarak, 
p e-, ’dintele Republicii A- 
ab<- Egipt, cu prilejul pri

mi ii de către președintele 
IL sni Mubarak, a tovară
șului Vasîlc Pungan, mi
nistrul comerțului exteri

or și cooperării economi
ce internaționale.

Șeful statului egiptean 
a dat o înaltă apreciere 
activității neobosite și con
tribuției active a tovarășu
lui Nicolae Ceaușe9cu la 
eforturile îndreptate spre 
reglementarea tuturor di
ferendelor dintre state pe 
cale pașnică, prin trata
tive, pentru promovarea 
cauzei păcii și înțelegerii 
intre popoare.

LISABONA 14 (Agerpres) 
— La Lisabona s-au în
cheiat lucrările celui de-al 
IV-lca Congres al Confe
derației Generale a Mun
citorilor Portughezi — In- 
tersindicala națională.

Delegația, U.G.S.R., a 
fost condusă dc tovarășa 
Elena Ene, secretar al Con
siliului Central, care a 
transmis congresului un 
mesaj dc salut din partea 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

Delegații au adoptat o 
serie de documente pro
gramatice, în care se rele
vă că sindicatele sint ferm 
hotărîte să continue lupta

Prezente•
pentru drepturile maselor 
populare. O atenție deose
bită a fost acordată sarci
nilor luptei pentru pace, 
dezarmare și destindere, 
participanții pronunțîn- 
du-se pentru crearea unei 
zone dcnuclcarizate în Pe
ninsula Iberică.

*
OSLO 14 (Agerpres). — 

La Oslo s-au încheiat, du
minică, lucrările celui de-al 
V-Jea Congres al Partidu
lui Socialist de Stingă 
din Norvegia.

Adunare consacrată aniversării 
a 50 de ani de la eroicele lupte 

revoluționare ale muncitorimii 
române din ianuarie-februarie 1933
MOSCOVA 11 — Trimisul 

Agerpres, 1. Dumitrașcu, 
transmite : La biblioteca de 
istorie a R.S.F.S.R. din 
Moscova a fost organizată 
o adunare consacrată ani
versării a 50 de ani de la 
eroicele lupte revoluționa

re ale muncitorimii ro
mâne din ianuarie — fe
bruarie 1933. Au rostit cu- 
vîntări A.V. Antosiak 
membi u al conducerii cerr- 
tralc a Asociației de Prie
tenie sovieto-române, și N. 
Stinea, consilier al amba
sadei României in U.R.S.S.

românești
Delegații au aprobat ra

portul cu privire la activi
tatea desfășurată de condu
cerea partidului in perioa
da 1981—1983 și au adop
tat programul de acțiune 
pentru anii ’80. Totodată, 
au fost aleși membrii nou
lui Comitet Central al parti
dului.

în funcția de președinte 
al partidului a fost ales 
Thco Koritzinsky.

x
Președintele Partidului 

Socialist do Stingă din Nor

vegia, Thco Koritzinsky, a 
primit pe tovarășul Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Colegiului Central de 
Partid.

Cu acest prilej, președin
tele Partidului Socialist de 
Stingă a dat o înaltă apre- 
cier politicii Partidului Co
munist Român în proble
mele păcii și dezarmării, 
întăririi unității partidelor 
comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor progre
siste,' democratice, spri
jinirii luptei mișcărilor dc 
eliberare națională, tutu
ror forțelor antiimpcralistc.

Calendar săptămînal
14—20 martie

14 martie — 100 de ani de la moartea lui Karl Marx
(aniversare UNESCO).

— La Bruxelles a început reuniunea miniș
trilor de externe ai Pieței comune 
(14-15 III)

— O delegație a Portugaliei participă la 
negocierile privind aderarea țării la 
C.E.E.

— Președintele Algeriei, Chadli Bendjcdid, 
a început o vizită la Tunis.

15 martie — Vizita oficială a primului ministru al
Olandei, Ruud Lubers, în S.U.A. (15-16 
III)

—• I.a Kingston încep lucrările, de cinci 
săptămîni, ale unei comisii la care par
ticipă reprezentanții tuturor statelor ca" 
re au semnat, in decembrie 1982, Con
venția Națiunilor Unite asupra dreptu
lui mării

— Miniștrii agriculturii din Piața Comună 
discută, la Bruxelles, stabilirea prețu
rilor produselor agricole pe anul 1983

— Londra : prezentarea bugetului pe anul 
în curs în parlamentul britanic

lti martie — Președintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, începe o vizită oficială în 
Grecia (16-19 III)

— Președintele Italiei, Sandro Pertini, so
sește într-o vizită oficială de cinci zile 
în Iordania (16-20 III)

18 martie — Reuniunea grupului consultativ special
al NATO de examinare a stadiului ne
gocierilor sovicto-americane de la Ge
neva privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice

19 martie — Vizita oficială în Egipt a președintelui
Portugaliei, Antonia Ramalho Eanes

20 martie — Alegeri parlamentare în Finlanda
(20-21 III)

— Ministrul de externe japonez, Shintaro 
Abe, urmează să sosească intr-o vizită 
la Rangoon.

(Agerpres)

Documente adoptate la cea de-a Vil-a Conferință 
la nivel înalt a țărilor nealiniate

După cum s-a anunțat, 
cea dc-a Vll-a Conferință 
la nivel înalt a țărilor ne
aliniate, a adoptat, la înche
ierea lucrărilor, o serie de 
documente de o mare în
semnătate.

In declarația politică se 
subliniază între altele, că 
participanții și-au reafir
mat atașamentul față de 
principiile și obiectivele 
mișcării de nealiniere de
finite la conferințele la ni
vel înalt ale țărilor nea
liniate de la Belgrad, Cairo, 
Lusaka, Alger, Colombo și 
Havana. Se relevă, îndeo
sebi necesitatea respectă
rii stricte a . principiului 
„neintervenției și neames
tecului în treburile inter
ne și externe ale statelor".

în lumea contemporană 
— se arată — nu există al
ternativă la politica de 
coexistență pașnică, destin
dere și colaborare, iar 
înviorarea economiei mon
diale nu poate avea loc 
pe baza principiului autar
hici în detrimentul țărilor 
în curs de dezvoltare ci 
numai prin recunoaș
terea interdependenței, prin 
analizarea realistă a carac
terului complementar și- 
prin tratative care să se 
desfășoare pe baza princi
piilor egalității în drepturi, 
avantajului reciproc și 
dreptății.

Participanții cer, în nu
mele omenirii, „să se inter
zică imediat folosirea sau 
amenințarea cu folosirea ar
mei nucleare" și se pro
nunță pentru „înghețarea 
producției, depozitării și 
amplasării armelor nucle
are", pentru „finalizarea 
rapidă a unui acord atot
cuprinzător referitor la 
interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare". Insti
tuirea de zone regionale fă
ră arme nucleare, se apre
ciază în document, repre- 
z: tă „o măsură importan

tă pe calea dezarmării", 
care trebuie încurajată.

Participanții au confir
mat sprijinul deplin acor
dat luptei de eliberare a 
poporului din Namibia sub 
conducerea SWAPO, gu
vernele și organizațiile in
ternaționale sint chemate 
să întrerupă contactele cu 
regimul rasist din Africa 
de Sud.

O pace trainică în Orien
tul Mijlociu — sc continuă 
— poate fi obținută nu
mai prin retragerea tota
lă și necondiționată a Is
raelului din toate terito
riile palestiniene și din al
te teritorii arabe ocupate 
în 1967, inclusiv din Ieru
salim, și prin găsirea so
luției juste care să acorde 
poporului palestinian drep
tul la autodeterminare, fă
ră amestec din afară și la 
suveranitate și indepen
dență națională, respectiv 
dreptul la instaurarea u- 
nui stat palestinian inde
pendent.

în document se reafirmă 
dreptul poporului kampu- 
chian de a-și hotărî dc 
sine stătător propria-i 
soartă, fără presiuni și a- 
mestec din afară, și se re
înnoiește apelul ca proble
ma Afganistanului să fie 
soluționată pc cale poli
tică.

Țările nealiniate din Me- 
diterana sint chemate să 
convoace cit mai curînd o 
conferință în cadrul căreia 
să-și pună de acord punc
tele de vedere și să pre
zinte inițiative privind co- i 
laborarca și întărirea secu
rității în zona Meditera- 
nci.

Participanții au subliniat 
necesitatea soluționării 
conflictelor și litigiilor din
tre țările nealiniate „exclu
siv prin mijloace pașnice", 
în conformitate cu principi
ile și obiectivele Cartei

O.N.U. și ale mișcării de 
nealiniere.

în declarația economică. 
Conferința la nivel înalt a 
țărilor nealiniate se pro
nunță pentru „schimbarea 
esențială și fundamentală” 
a atitudinii și politicii ță
rilor în curs de dezvolta
re față de instaurarea u- 
nei moi ordini economice 
internaționale. Actuala si
tuație economică mondială 
impune promovarea cu ho- 
tărîre de către țările in 
curs de dezvoltare a unor 
politici naționale judici
oase, utilizarea tuturor po
sibilităților de cooperare 
reciprocă și întărirea co
operării economice inter
naționale — se afirmă în 
declarație.

Declarația relevă că sis
temul financiar și monetar 
internațional are deficien
țe structurale care au făcut 
ca reacția sa la necesită
țile țărilor in curs de dez
voltare să fie necorespun
zătoare. Transferul de re
surse către țările în curs 
de dezvoltare trebuie să fie 
pus pe „o bază sigură, con
tinuă și previzibilă".

în „mesajul de la Delhi" 
sc arată între altele : „Pa
cea și coexistența pașnică, 
independența, dezarmarea 
și dezvoltarea sint pro
bleme centrale ale epocii 
noastre

PE SCURT ■ PE SCURT ■ PE SCURT
LA 1 IANUARIE 1983, 

populația Groenlandei a 
fost dc 51 903 locuitori, s-a 
anunțat oficial Ia Copen
haga, în anul 1982, popu
lația acestei insule a cres
cut cu 468 de persoane.

LA MADRID au luat sfîr- 
șit lucrările „Conferinței 
de organizare" a Partidu-

Țările nealiniate se 
angajează să lupte pen
tru instaurarea unei noi 
ordini economice interna
ționale, bazate pe drepta
te și echitate.

Propunem convocarea 
imediată a unei .conferin
țe internaționale privind 
problemele monetare și 
financiare în vederea dez
voltării, cu participare u- 
niversală și o restructurare 
generală a sistemului mo
netar și financiar interna
țional.

în Declarația privind bi
zuirea colectivă pe forțe 
proprii a statelor nealini

ate și a altor țări in curs de 
dezvoltare, participanții se 
angajează să dea „un nou 
impuls bizuirii colective pe 
forțele proprii, pe baza 
principiilor egalității, drep
tății, avantajului reciproc 
și respectării depline a 
independenței și suverani
tății".

A fost adoptată, de a- 
seinenea, Declarația cu pri
vire la „Acțiunea colecti
vă pentru prosperitate 
mondială".

Apelul președintelui miș
cării, primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a- 
dresat Iranului și Irakului : 
„cere celor două țări- să 
sisteze imediat acțiunile 
militare, iar părțile să 
ajungă la o pace onorabi
lă, justă și trainică prin 
tratative și mijloace paș
nice".

lui Socialist Muncitoresc 
Spaniol (PSMS), dc guver- 
nămînt. Au fost examinate 
și aprobate o serie de nor
me privind viața internă 
a partidului, între care 
structura PSMS și modali
tățile de pregătire și des
fășurare a congreselor, nor
mele de reprezentare etc.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rămîn cu tine; 
Unirea ; Salutări profe
sorului.

LONEA : Bujorul roșu.
AN1NOASA : Oricum 

tata mă va snopi.
VULCAN : Teheran 43, 

I-Il.
LUPENl : Misterele de 

la castel.
URICANI : Visul de ar

gint al alergătorului.

TV

11,00 Almanahul familiei. 
11,30 Desene animate.
11,55 Actualitatea econo

mică.
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Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, stare- 

foarte bună. Informații, 
zilnic, bufetul „Ștefan", Lu- 
peni. (283)

SCHIMB apartament 2 
camere. Independenței 
11 /5, Petroșani, cu simi
lar, zona Carpați, Hermes 
sau Piață. (281)

SCHIMB apartament 2 
camere, central. Petroșani, 
centra garsonieră, aceleași 
condiții. Telefon 43981. 
(285) '

PIERDUT chitanțier se
ria 07928-07977, eliberat 
pentru I.C.M.M. Petroșani. 
II declarăm nul. (282)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Șerban Lazăr și Valeria din orașul Lupeni, 
anunță împlinirea unui an de cînd frumoasa noastră 
fetită

ANAMARIA GEAN1NA
ne-a părăsit pentru totdeauna la frageda vîrstă de 5 
ani și 10 luni. Mulțumiri tuturor prietenilor și veci
nilor care își mai aduc aminte de ea.

Amintirea ei gingașă și drăgălașă va rămîne veș
nic in memoria noastră, (m.p.)

12.10 Roman foileton: 
„Investigația". 
Episodul 3.

12,40 Nestemate folclorice. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17.10 Noul tezaur de pe 

Dealul Pietroaselor 
— reportaj.

17.20 Viața culturală.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Videoteca interna

țională.
21,00 Ancheta TV.
21.20 Teatru TV : 

„Ereziile nu înflo
resc în iulie".

22,15 Telejurnal.

serviciu pe numele Marton 
Ion, eliberată de l.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă. (284)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buciu 
Simion, eliberată de între
prinderea minieră Bărbă- 
teni. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rado- 
sav loan, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Loz- 
neanu Felicia, eliberată de 
Laboratorul C.C.C. Lupeni. 
O declar nulă, (m.p.)
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