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Exigență sporită pentru îndeplinirea ritmică

uzină subterană
în trimestrul II

Gheorghe ROTEA

industrial

Faza municipală a concursului

sal-

Conslantin GRAURE
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„Pentru apărarea patriei

a.c. 
municipiu a 

aplicativ

Instantaneu din desfășurarea uneia dintre pro
bele concursului P.T.A.P.

Foto : Ștefan BĂBAȚ

și stimulativ con-
Ce semnificații 

în a-

convingâtor 
al minerilor

B 
neri. 
neri 
continuă • 
ceput de 1 
trimestru 
rezultate 
fcbiuaric 
au extras 
1250 tone 
Acest harnic 
raporta la sfîrșitul zilei 
de 2 aprilie, la produc
ția fizică, un plus dc 
100 dc tone. Pe loc 
fruntaș se află minerii 
sectorului IV cu un 
plus dc peste 200 tone, 
urmați de colectivele 
sectoarelor 1 și V cu 
un plus de 143 tone și. 
respectiv, 123 tone.

■ Primele două zile 
din luna aprilie au în
semnat și primele suc
cese ale minerilor dc 
la I.M. Paroșeni. Anga
jamentul lor, că înce- 
pînd din prima lună a 
trimestrului II produc
ția fizică dc cărbune 
va crește Ia nivelul sar
cinilor dc plan a fost 
tradus in viață prin 
realizarea a 88 tone de 
cărbune peste sarcinile 
de plan. Sporirea pro
ducției de cărbune a 
fost obținută pe seama 
creșterii productivității 
muncii în toate abata
jele.H Recordul produc
ției extrase suplimen
tar într-o singură zi 
în această lună îl dețin 
minerii și 
rii de la cariera 
pu lui Neag. care 
livrat suplimentar 
bâtă, 2 aprilie. 251 
de cărbune, 
lor rodnic în acest în
ceput de trimestru este 
o continuitate firească 
a bunelor rezultate ob
ținute în primul trimes
tru, cind au extras su
plimentar 22 000 tone 

(de cărbune cocsificabil.

Colectivul de mi 
tehnicieni și ingi- 
de la I.M. Lonea 

și în acest în- 
lună și de nou 
șirul bunelor 
obținute în 
și martie, cînd 

suplimentar 
de cărbune, 

colectiv

mecanizato-
Cîra- 

au 
sîm- 
tone 

Debutul

Start bun
Preocuparea , 

a personalului 
E.G.C.L. Petroșani a 
tituit-o. în ultimele 
săptâmîni, plantările 
arbuști și arbori ornamen
tali Zestrea verde a ora
lului a sporit cu peste 
ioOO'JO fire gard viu plan
tat in jurul magazinului 
universal „Jiul", pe Bule
vardul Republicii și strada 
N. Bălccscu, precum și cu 
300 de pini, zeci de 
cîmi și ma’.us.

Alte 400 fire prunus, 500 
cireși ornamentali, 109 
inalus și 100 plopi continuă 
să fie plantați in diferite 
zone ale orașului, mai ales

LA I.M. l RICANI, PRODUCE
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O comandă radio și... 
parcă o mină nevăzută 
acționează butoane și ma
nete, „uzina" subterană 
începe să prindă viață. 
Cele două tambure, cu 
diametru de peste 2 m, 
incep să se învîrtească și 
să taie din peretele de 
cărbune. Șuvoiul negru 
„curge” spre lumina zi
lei, Această uzină subte
rană a fost pusă in func
țiune de curind la sectorul 
II al I.M. Uricani, in
tr-un abataj frontal eu 
o înclinare de peste 24 
grade și o lungime de 
100 metri. Experiența 
căpătată acum și-a spus 
cuvântul. A fost nevoie 
de multă pricepere și 
dăruire din partea celor 
care au introdus și mon
tat acest modern com
plex de susținere și tă
iere mecanizată.

Atunci, cînd cele două 
tambure au început să

taie în plin, l-am văzut 
pe maistrul electromeca
nic Felix Csalovics, care 
în perioada dc montaj 
s-a ocupat îndeaproape 
de partea electromeca
nică a acestui complex, 
cum se bucura ca un co
pil care începe să-și stă- 
pinească jucăria pe care 
abia a primit-o. 
el era o nouă
Participase împreună 
Pctrică Neagu, 
Apostol, Radu 
Martin Szabo, 
res, Ghcorghe 
Constantin 
Gheorghe Blaj
rea și mutarea celuilalt 
complex de marc înălți
me, dar atunci bucuria ii 
fusese mai mică. Nu era 
el cel care trebuia să îl 
folosească și să ii între-

Pentru 
realizare, 

cu 
Mircea 

Antonie, 
Bella Ve- 
Blahoianu, 
Corbeanu, 
la monta-

spiritul orientărilor 
trasate dc conducerea par
tidului cu privire la pro
movarea unei calități su
perioare în întregul con
ținut al muncii politice, re
centa adunare a activului 
comitetului municipal de 
partid și-a îndreptat aten
ția, cu multă 
mai cu seamă 
zelor care au 
în anul 1982. 
conomice 
la extracția cărbunelui 
in activitatea de investiții, 

în mod constructiv s-a 
arătat că datorită nefolo- 
sirii intensive și extensive 
a utilajelor, indicatorii p’a- 
nului tehnic au fost 
mult inferiori 
lor. Astfel pe 
combinatului minier, 
ducția 
nere mecanizată și tăiere 
mecanică, a fost de nu
mai 27,1 la sută din totalul 
realizărilor, ceea ce în
seamnă puțin față, de pa
rametrii prevăzuți, și față 
de posibilități în abataje
le frontale dotate cu com
plexe mecanizate s-a reali
zat o viteză medie scăzută 
de înaintare. Productivi
tatea fizică a muncii nu 
a fost realizată cu 0,340

exigență, 
asupra cau- 

determlnat 
rezultate e- 

nesatisfăcătoare 
Și

cu 
prevederi- 
ansamblul 

pro- 
realizată cu susți- 

mecanizată

Șeful de brigada Ion 
Nicolae (al doilea din 
stingă) dă îndrumările 
de lucru, la început de 
schimb, intr-unui din 
abatajele cameră din 
panoul -1 al sectorului 
II de Ia I.M. Uricani.

la plantări
în partea de la șosea 
cartierului Aeroport, 
de arbuști, îndeosebi tran
dafiri, mesteceni, pini și 
alte specii ornamentale 
au fost plantate de cetă
țeni. Continuă, de aseme
nea. amenajarea ronduri
lor și sădirea florilor pe 
zonele verzi din preajma 
blocurilor de locuințe, în 
micile grădini ale locuito
rilor.

Am aflat că întregul 
material dendrologic pen
tru noul parc al Teatrului 
de stat este procurat și va 
fi plantat odată cu contu
rarea viitoarelor alei ale 
acestei frumoase dotații 
a municipiului.

Organizată dc Comite
tul municipal U.T.C., în 
colaborare cu statul ma
jor al gărzilor patriotice, 
faza municipală a Com
plexului aplicativ „Pen
tru apărarea patriei", a 
zecea ediție, s-a desfă
șurat duminică diminea
ța. pe dealul Institutului 
de mine din Petroșani. 
Această fază a fost pre
cedată de fazele ce 
avut loc pe centre 
pregătire la nivel de 
treprinderi. instituții 
școli, unde tinerii 
dovedit o temeinică pre
gătire teoretică și practi
că. Echipajele cîștigătoa- 
re, în aceste faze, a lo
curilor I s-au prezentat 
duminică, 3 aprilie 
la faza pe 
Complexului

„Pentru apărarea patriei". 
Au fost prezente 47 de 

echipaje (fele și băieți) la 
ciclurile II, III și IV de 
pregătire. Au fost 
zenți 141 de tineri
întreprinderile, instituți
ile și școlile din Valea 
Jiului. Concursul 3 cons
tat în trecerea următoa
relor probe : pista cu 
obstacole, teren infectat, 
probă de circulație, 
tragere, aruncarea 
nadei, probă tactică, 
nitară și orientare 
ristică.

Aliniate la start, 
pajele au dovedit o 
pregătire practică, cunoș

pe post, iar la indica- 
de calitate, procentul 

admis la cenușă a fost de
pășit cu 2,8 puncte și la 
umiditate, cu 0,5 puncte. 

Aceste nerealizări scot 
in evidență aportul scăzut 
al unor cadre tehnice care 
nu sc implică profund în 
realizarea indicatorilor dc

Imperative ale muncii 
de partid in activitatea 

economică

plan, în munca formațiilor 
direct productive. Prin a- 
ceastă prismă, comitetele 
de partid din întreprinde
rile miniere sînt chemate 
să acționeze mult mai stă
ruitor, și cu eficiență crcs- 
cindă, pentru activizarea 
cadrelor de tehnicieni, in
gineri și maiștri. Pornind 
de la realitatea că in con
dițiile actualei dotări ce
rința ritmicității produc
ției poate fi îndeplinită la 
toate întreprinderile mi
niere, cadrele tehnice tre
buie să sc preocupe de
soluționarea operativă a 
tuturor problemelor ce se 
ivesc în procesul de extrac
ție, asigurînd astfel con-

diții optime de îndeplini, 
re' a sarcinilor de pian 
fiecărei formații de lucru, 

în domeniul investiți, 
ilor, deși în 1982 volumul 
lucrărilor a fost superior 
anului precedent, s-au în
registrat restanțe față de 
plan de peste 650 milioane 
lei. Nu au fost realizate și 
puse în funcțiune un număr 
important de obiective in
dustriale și sociale — des
chiderea minei Pctrila-sud, 
dezvoltarea și moderniza
rea preparațiilor 
și I.upcni, atelierul 
producție mixtă de 
vezeni, complexele 
mentație publică de

Petrila 
pent-u 
la l.i- 

de ali- 
a

Vulcan și Lupcni și altele. 
Adunarea activului de 

partid a reliefat și neajun
surile din alte domenii da 
activitate : colectivul UFA. 
„Vîscoza" a realizat indi
catorul producției globale 
doar în proporție de 93.3 
la sută, și al producției fi
zice dc 76,8 la sută ; între
prinderea de tricotaje 
a îndeplinit 
la mai mulți 
principali ;

Concursul pe meserii ai 
elevilor din domeniul minier

Astăzi, Ia Petroșani, începe faza pe Ministerul 
Minelor a concursului pe meserii al elevilor, impor
tantă acțiune educativă care se va încheia in 8 apri
lie. Despre această manifestare, ce sintetizează însuși 
procesul de integrare a invățămîntului cu practica 
economică, am solicitat detalii de la prof. Severian 
Groza, directorul Liceului

— în fiecare an, ele
vii Liceului industrial 
din Petroșani au 
remarcați, pentru 
gătirea lor 
practică, în

țional 
curs, 
dobîndește aici și 
cest an ?

— Acest concurs 
trat, într-adevăr, în 
ția invățămîntului 
si profesional cu 
minier și prezintă o

(Continuare io pag. a 2-a)
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Modificări ale Decretului 395/1981

în coloanele 
„Steagul roșu- 
zenta, 
juriști, sub 
„Să cunoaștem 
respectăm legile 
o serie de acte 
ve de interes general și 
actual in finalitatea și 
conținutul lor, cu precă
dere cele recent apărute. 
Astăzi prezentăm pre
vederile Decretului 395/81 
cu modificările din 29 
martie 1983 privind con
tractările și achizițiile de 
animale. Decretul nr. 
395/81 cu modificările 
actuale constituie un ins
trument de stimulare și 
cointeresare tot mai bună 
a producătorilor agricoli 
de toate categoriile pen
tru creșterea producției 
și livrarea către fondul 
de stat a unor cantități 
tot mai mari de produse 
agricole, acordînd pe lin
gă prețurile de bază o 
serie de prime de pro
ducție în bani și sporuri 
de preț 
funcție 
in mod 
port cu 
produse 
dul de stat.

Prin modificările 
Decretului, în afară 
prețurile de producție de 
cont’-actare și de achizi
ții, producătorii agricoli 
beneficiază de noi sporuri 

' si prime, după cura ur- 
! mează : pentru bovinele 
! livrate în perioada 1 de

cembrie — 30 aprilie la 
greutatea de peste 400 
kg viu se acordă un spor 
de preț de 0,50 lei pe kg; 

, producătorii individuali 

r
I
I 
I 
I 
I

ț 
I

ț

ziarului 
vom pre- 

cu ajutorul unor 
rubrica 

și să 
țării" 

normati-

și semnificația
vor primi pentru fiecare 
vițel obținut în gospo
dăria personală și îngri
jit pe o perioadă de 6 
luni cantractat la fondul 
de stat, menținut pentru 
reproducție sau după caz 
pentru muncă, o primă 
de 400 lei. Unităților a- 
gricole socialiste care re
alizează 85 
indicii de 
nificați pe 
acordă o 
lei pentru
zzzzzzzzzzz/zzzzzzrzzzzzzzzzzzzz.

la sută din
natalitate pla
județ li se
primă de 400
fiecare vițel

Să cunoaștem 
și să respectăm 

legile țării
zz.rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i

lor
fermă, medicului vete
rinar sau tehnicianului 
veterinar al fermei ori, 
după caz, medicului ve
terinar de circumscripție.

Producătorii indivi
duali mai beneficiază de 
o primă de 100 lei și 
pentru fiecare vițel obți
nut de la juninci dacă îl 
îngrijește pe o perioadă 
de cel puțin 6 luni. De 
asemenea, și unitățile a- 
gricole socialiste primesc 
în plus o primă de 100 
lei pentru fiecare vițel 
sănătos obținut de la 
juninci. Din această su
mă se acordă 50 lei per
soanei care a îngrijit 
juninca cu cel puțin 6 

prima

diferențiate 
de produse 
progresiv, în 
cantitatea 
livrată la

în
Și.
ra
de 

fon-

aduse 
de

obținut și îngrijit pe o 
perioadă de 6 luni. Din 
această primă 100 de 
lei revine îngrijitorului și 
cîte 5 lei operatorului de 
însămînțări artificiale, 
șefului de fermă și me
dicului sau, după caz, 
tehnicianului veterinar 
al fermei, ori medicului 
de circumscripție în ca
zul în care asistența ve
terinară este asigurată de 
aceasta.

în caz de depășire a 
indicelui de natalitate 
planificată pe județ uni
tăților agricole socialiste 
li se mai acordă cîte 100 
lei pentru fiecare 
obținut 
dici și 
rioadă 
luni, 
mai acordă un plus 
20 lei îngrijitorului 
cîte 5 lei operatorului 
însămînțări, șefului

peste acești 
îngrijit pe o 
de cel puțin 
De asemenea,

vițel 
in- 
pe- 

6 
se 
de 
și 

de 
de

luni înainte de 
montă.
■ în municipiul 
șani este un mare 
de crescători de animale 
care beneficiază de pre
vederile prezentului 
creț al Consiliului 
Stat. în același timp, 
cești producători agricoli 
au îndatorirea de a ac
ționa cu toată hotărîrea 
în vederea livrării unor 
cantități sporite de pro
duse la fondul de stat — 
cale sigură pentru ridi
carea nivelului de trai 
al țărănimii, al tuturor 
oamenilor muncii care 
lucrează în agricultură 
și, totodată, pentru creș
terea contribuției agri
culturii la dezvoltarea 
generală a țării noastre.

Petro- 
număr

De- 
de 
a-

Aurel COMȘA, 
președintele Judecătoriei, 
responsabilul grupei de 

lucru Petroșani a 
Asociației juriștii >r

7

Îndeplinirea ritmica și integrala a 
sarcinilor de plan

(Urmare din pap. I) rului, secției.

a realizat sarcinile de plan 
la export, iar A.U.T.L. a 
înregistrat rămîneri în ur
mă la producția marfă. A- 
ceste restanțe reflectă scă
derea exigenței organelor 
și organizațiilor de partid 
din întreprinderile amin
tite, față de îndeplinirea 
propriilor hotărîri și mă
suri. în aceste colective, 
birourile organizațiilor de 
bază și comitetele de par
tid trebuie să urmăreas
că îndeaproape desfășu
rarea ritmică a producției 
și rezultatele înregistrate, 
să intervină cu operativi
tate pentru activizarea u- 
nor cadre și formații de 
lucru, pentru a preîntîm- 
pina rămînerile în urmă 
în acest an.

Analiza exigentă, între
prinsă de adunarea activu
lui comitetului municipal 
de partid a scos în eviden
ță necesitatea de a se ac
ționa mai eficient pentru 
aplicarea noului mecanism 
economico-financiar, a au- 
toconducerii muncitorești, 
autogestiunii și autogospo- 
dăririi. Prin această pris
mă, s-a arătat că proble
mele economice ale între
prinderilor, realizarea in
dicatorilor de plan la ve
nituri, asigurarea capaci
tății de plată și celelalte 
prevederi financiare nu 
trebuie considerate ca 
sarcini exclusive ale com
partimentelor de speciali
tate, sau ale economiștilor. 
De îndeplinirea indicato
rilor- de plan — cantitativi 
și calitativi — răspund în 
egală măsură, sau chiar 
mai mult, și cadrele teh
nice și de conducere înce- 
pînd de la nivelul atelie-

sectorului, 
pînă la conducerile ope
rative ale întreprinderi
lor. în acest sens, organele 
și organizațiile de partid 
își regăsesc sarcina de a 
analiza, în profunzime în
deplinirea tuturor indica
torilor de plan, atît a ce
lor cantitativi cît și a 
celor calitativi, care expri
mă eficiența 
obținută.

Cu privire 
desfășurată 
comerțului a fost criticat 
faptul că organele de con
ducere de la nivelul mu
nicipiului și orașelor nu 
intervin suficient de prămpt 
la furnizorii locali și - din 
afara județului,- în vederea 
livrării integrale a fondu
lui dc marfă contractat, 
în sortimentele și cantită
țile prevăzute în contracte.

Exigența promovată în 
adunarea activului de 
partid, analiza minuțioasă 
a activității economice, a

economică

la 
în

activitatea 
domeniul

cauzelor care au 
nat rămînerile în 
rientările jalonate 
prilej, vor contribui 
siguranță la eliminarea u- ' 
nor neajunsuri din activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid, a condu
cerilor colective din între
prinderi. Pe această cale, 
a fost exprimată convinge
rea că activitatea economi
că a municipiului spre 
sprijinirea căreia se în
dreaptă cea organizatorică 
și de propagandă, se va 
îmbunătăți, fiind create 
toate condițiile ca Valea 
Jiului să asigure econo
miei naționale cărbunele 
necesar, să obțină realizări 
superioare în activitatea 
de construcții și investiții 
precum și în toate celelal
te domenii ale vieții eco
nomice și sociale, să 
achite cu cinste 
sarcinile ce se 
din hotărîrile 
lui al XII-lea și 
ței Naționale ale partidului.

determi- 
urmă, o- 
cu acșst 
i cu

se 
de toate 
desprind 

Congresu- 
Conferîil.

Concursul pe meseni
(Urmare din pap. 1) de 

La
specialitate ime- 
accastă mani- 
participă 

din treaptă I

si cea 
diată), 
festare 
elevi 
de liceu (clasa a X-a pro 
fii TninÎArl din trpanta 

a 
meseria de miner ; 

clasele a Xl-a și a XH-a, 
meseriile mecanic mașini 
și utilaje de mină ; clase
le a Xl-a și a XlI-a, me
seriile electrician de mină) 
și școala profesională fâ
nul I, meseriile 
mașini și 
și cea de 
mină). La 
se acordă 
mențiuni, 
interesul elevilor 
procesul de învățămînt în 
domeniul nostru. Trebuie 
să vă mai spun că probe
le practice vor avea loc 
la întreprinderile miniere 
Dîlja și Petrila, atît la 
suprafață, în ateliere, cît 
și în subteran.

— întîlnirea din aces
te zile va prilejui și un 
schimb de experiență9

— Desigur, întrucît con 
cursul pe meserii consti
tuie și un prilej de cunoaș
tere (prin vizite efectuate 
în întreprinderi miniere 
din Valea Jiului, la Insti
tutul de mine, la I.U.M. 
Petroșani) a perimetrelor 
miniere aparținînd Combi
natului minier, elevii a- 
vînd posibilitatea să cu
noască nemijlocit realită
țile noi din acest important 
bazin carbonifer al patriei.

bită importanță în proce
sul de pregătire temeinică 
a viitoarelor cadre munci
torești din industria minie
ră. Numai printr-o astfel 
de pregătire, în care se 
concentrează, în egală mă
sură, responsabilitatea mo
rală a cadrelor didactice 
și a elevilor, absolvenții 
liceului se pot integra re
pede și eficient în mine
ritul Văii Jiului pentru 
a contribui la creșterea 
producției de cărbune, la 
realizarea independenței 
energetice a țării. Și în a- 
cest an . liceul nostru a 
obținut 5 "premii I la faza 
județeană a concursului, a- 
cești elevi reprezentîn- 
du-ne în aceste zile la e- 
tapa pe minister. Organi
zarea acestei acțiuni aici, 
în liceul nostru, constituie 
nu numai o cinste pentru 
noi, ci și o datorie de 
arăta celor aproape 
de concurenți, veniți
toată țara, că la Petroșani, 
în Valea Jiului, elevii au 
toate condițiile de formare, 
teoretică și practică, prin
tr-o legătură neîntreruptă 
cu mineritul, numai în a- 
cest fel fiind folositori 
societății.

— Cum se desfășoară, 
cuin este organizat con
cursul ?

— Elevii concurenți vor 
avea o probă practică (e- 
xecutarea unei lucrări din 
programa școlară de ins
truire practică) și una teo
retică (tehnologia meseriei

fil minier), din treapta 
Il-a (clasele a Xl-a și 
XlI-a,

mecanic 
utilaje miniere 
electricieni de 
această etapă 
trei premii și 
care stimulează 

pentru

la bu- 
a con- 

subs- 
colabo-

(Urmare din pag. I)

de 650

lo-

înălțimea 
i-a fost

O altă probă in care 
se testează pregătirea ti
neretului școlar pentru 
apărarea patriei.

a- 
mult 
eco-

ce- 
a

e- 
in-

în-
a-

CICLUL III, BĂIEȚI, 
locurile I și II, echipajele 
de la Liceul industrial

cu bine toate probele 
concursului.

Dintre cîștigătorii 
lei de-a X-a ediții 
complexului aplicativ
„Pentru apărarea patriei", 
amintim :

faza municipală a concursului „Pentru apărarea patriei
<Urmart din d<iq fj

tințe temeinice — mai cu 
seamă la probele teore
tice. Echipajele care 
luat primele startul 
fost cele de la ciclul 
de pregătiri băieți și fete, 
cele de la școlile gene-

1 Petrila, Liceul
Liceul

în- 
au fost... feli- 

comandanții de 
la școlile ' res-

bună 
au 

de la 
băieți, 
indus- 
Liceul 

l ' Lu-

ra'e n r 
industrial Vulcan, 
industrial Petroșani, Școa
la nr 6 Petroșani, Liceu) 
de matematică-fizică. Du
pă ce au parcurs întregul 
traseu de 4 km, trecînd 
eu bine obstacolele 
timpinate, 
citate de 
centre de 
pective.

Dc asemenea, o
pregătire in domeniu 
hvut și echipajele 
ciclul III fete și 
cele de la Liceul i 
trial Petroșani, 
chimic și industrial 
peni. Liceul economic Pe
troșani etc., precum și 
cele de la ciclul IV fete 
și băieți de la între
prinderile miniere Ani- 
noasa, Dilja, Livezeni, Lo- 
nea. 
l.C.

O 
ne : 
atît 
desfășurat în condiții at
mosferice nu prea favo
rabile ; 
neții a 
iar mai 
plouat, 
condiții 
pajele a 
responsabilitate, sîrg, do
rința fierbinte de a trece

Uricani, I.U.M.P. și 
Vulcan, 
mențiune 
concursul 

mai dificil

se impu- 
a fost cu 
cu cît s-a

în cursul dimi- 
persistat ceața, 
către amiază a 

în asemenea 
neprielnice, echi- 
u dovedit multă
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CICLUL II, FETE : lo
cul I. echipajul de la 
Liceul industrial Petro
șani ; locul II, echipajul 
de la Liceul industrial 
Vulcan ; locul III, echi
pajul de la Școala gene
rală nr. 6 Petroșani.

CICLUL II, BĂIEȚI, 
locurile I și II, echipajele 
de la Liceul industrial 
Petroșani ; locul III, 
chipajul de la Liceul 
dustrial Vulcan.

CICLUL III, FETE, 
curile I și II, echipajele de 
la Liceul industrial Pe
troșani ; locul III, echi
pajul de la Liceul chimic 
Lupeni.

Petroșani ; locul III, 
chipajul de la Liceul 
dustrial Lupeni.

CICLUL IV, FETE, 
cui I, echipajul de la l.M. 
Aninoasa ; locul II. I.M. 
Dilja ; locul III, I.U.M.P.

CICLUL IV, BĂIEȚI, 
locul I, echipajul de 
I.U.M.P. ; locul 
Vulcan ; locul 
Dîlja.

Cîștigătorilor 
oferit diplome . .
Echipajele de la ciclurile 
II și III, clasate pe locu
rile I, vor participa la 
faza județeană a Comple
xului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei".

De remarcat că 
na desfășurare 
cursului un aport 
tanțial au avut 
ratorul secției P.T.A.P.— 
sport de la Comitetul 
Central al UZT.C., Al. 
Bota, ofițerii de la Statul 
major al gărzilor patrio
tice și Ministerul de In
terne și Spitalul munici
pal Petroșani.

și premii.

a 
100 
din

Adevărată uzină subteranăV»

funcțio- 
însă. îm- 

cei 60 de ortaci 
îi are în subor- 
trebui să produ- 

totodată, să arate 
este la

țină în stare de 
nare. Acum 
preună cu 
pe care 
dine va 
că și. 
că .
crederii care 
cordată.

Producția 
tone pe care trebuie 
o extragă zilnic nu 
o barieră 
pentru 
lalți ortaci, 
gerea că de 
bataj se poate da 
mai mult cărbun'e 
nomiei naționale.

Alături de el a 
pat la transportarea

de 
să 

este 
de netrecut 

el și, pentru cei- 
Are convin- 

la-acest

parti ci-
. .
montarea acestui colos de 
oțel minerul specialist 
Gheorghe Scorpie, îm
preună cu brigada lui ca
re a lucrat înainte într-un 
abataj frontal cu susținere

din- 
din 

l-au 
alături

individuală. Nici unul 
tre cei 35 de oameni 
această brigadă nu 
părăsit, toți sînt 
de el acum cînd începutul
are greutățile lui. Iată cîți- 
va din cei mai destoinici 
rr^neri cu care 
de mulți ani, 
Neleșcan, Dumitru 
Spiridon Scorpie (frate), I- 
rimie Deac, Șerban Gavri- 
lă, Nicolae Stoian, Cons
tantin Atomei și cu care 
se mîndrește în aceste zile 
de debut la marea lor „u- 
zină“ subterană.

După ce unul dintre com- 
bainierii Gheorhe Blaj, 
Gheorghe Macarie, Cons
tantin Riti, Constantin Cor- 
beanu sau Sabin Roșu, au 
transmis comanda radio, 
iar combina începe să 
și să înainteze metru 
metru, hidraulicienii 
pe schimbul respectiv 
cep riparea transportoru-

lucrează 
Gheorghe 

Baciu,

taie 
cu 
de 
în-

lui și pășirea celor 63 de 
secții pentru a putea să 
înainteze cît mai repede 
și fără pericol de surpare.

Activitatea care se des
fășoară la acest loc de 
muncă, este coordonată și 
îndrumată pe schimburi de 
maiștrii Viorel Rad, Ion 
Maiguț, Coloman Gagardit 
ajutați de șefii de schimb 
Mircea Apostol. Martin 
Szabo și Matei Mihai care 
răspund de realizarea pre
liminarului pe schimbul 
pe care lucrează. Toți cei 
20 de oameni care îsi des
fășoară activitatea pe
schimb, la acest abataj. își 
cunosc bine sarcinile 
serviciu pe care le au 
îndeplinit în cele opt
astfel îneît fiecare parti
cipă din plin la realizarea 
sarcinilor de plan. Brigada 
trebuie și acționează ca și 
combina... la' un singur 
semnal.

un

de 
de 

ore,
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IOAN OPRIȘ, mina Li- 
vezeni : 
greu, 
ieții 
niște 
că o 
golul 
țit mult lipsa lui 
care, să ne amintim, mai 
schimba jocul de pe o 
parte pe cealaltă a te
renului. S-a jucat aglo
merat, pe spații mici. 
Mi-au plăcut, în mod deo
sebit, Petre Grigore, Mu
ia si Bă’ută".

DUMITRU CEPELIUC, 
lucrător Comercial : „Jiul 
a muncit foarte mult și 
merita victoria. Chiar da
că nu avem un lot cu 
„vedete" ca alte cluburi 
care-și permit, locul 
pe care-1 ocupăm în 
sament dovedește că 
vii lui Vlad și Tonca 
pun eforturi serioare, se

„A fost un meci 
de mare luptă. Bă- 

noștri au luptat ca 
„pui de lei". Știam 
să cîștigăm, dar 
nu venea. S-a sim- 

Dina,

8 
cla- 
ele- 
de-

Reluăm vechea noastră rubrică, realizată cu spri- ■ 
jinul suporterilor echipei „Jiul", cuprinzînd opinii din 
tribună, din culise, din vestiare, ba chiar din fața 
magazinului „Jiul", unde „tifosii" și-au mutat „sediul 
deliberărilor". Așadar, după meciul cu „bobocii" gîs- 
canului Dobrin, cîștigat la limită, dar meritat, să 
cerem cîteva opinii din tribună.

DIN COLTUL TRIBUNEIy
înșele 

ale 
batem 

acasă și e bine...
edu- 
tre-

străduiesc 
așteptările 
suporterilor. Să 
„tot"

LUCIA VARGA, 
catoare : „Am cam 
murat (nu de frig, de e- 
moții 1) 73 de minute, 
dar cînd a marcat Nelu 
(Varga — n.n.) am fost 
prima care am sărit în 
sus de bucurie. Sînt me
ciuri la care îmi promite 
un gol. De data asta n-a 
făcut-o, 
Mai bine

să nu 
noastre,

dar a marcat, 
așa ! Păcat însă

de mulțimea de cartona
șe...".

CONSTANTIN PRISE- 
CARU, lucrător de miliție: 
„Față de alte partide. 
Jiul a ieșit mai bine la 
joc în repriza a doua. 
Altădată, în partea a 
doua a meciului, sesizam 
o scădere a potențialu
lui. A fost o victorje me
ritată. Jiul merită 
8 în clasament. Ne 
teaptă meciuri 
teren propriu. Trebuie 
învingem".

locul 
aș- 

grele pe 
să

ALTE NOUTĂȚI • 
în preziua meciului, ju
cătorul Vînătoru și-a săr
bătorit ziua de naștere, 
îi dorim, alături de ură
rile suporterilor „La mulți 
ani" I O Prin grija clu
bului sportiv, după cum 
ne informează Petru Ior- 
ga, șeful complexului 
„Jiul", sub tribuna I s-a 
amenajat un chioșc de 
incintă. Lucrătoarele Ma
ria Mîndriș și Eleonora 
David desfac aici produ
se de patiserie, băuturi 
răcoritoare, cafea. în 
perspectivă, se intențio
nează deschiderea unui
club pentru petrecerea 
timpului liber (vidcoriis- 
cotecă, șah, rummy). Dar, 
despre acestea, la 
mentul

Handbal, divizia B

Angajarea deplină
asigura victoria

mo-
oportun.

Bujor MIRCESCU

destui 
terenul 
antre- 
Ceacu 

partida

CLASAMENTUL

1. Dinamo 23 11 11 1 45—20 33
2. Sportul studențesc 23 13 5 5 33—17 31
3. Universitatea Craiova 22 13 3 6 43—14 29
4. Corvinul 23 10 7 6 33—19 27
5. F.C. Argeș 23 11 5 7 34—25 27
6. Steaua 23 10 7 6 35—27 27
7. C.S. Tîrgoviște 23 8 8 7 27—25 24
8. Jiu] 23 9 6 8 23—30 24
9. F.C. Olt 23 10 3 10 34—23 23

10. S.C. Bacău 23 9 5 9 29—31 23
11. Politehnica Iași 23 7 8 8 25—25 22
12. F.C. Bihor 23 8 5 10 41—47 21
13. Chimia Rm. Vîlcea 23 7 5 11 21—30 19
14. A.S.A. Tg. Mureș 23 6 6 11 18—29 18
15. F.C.M. Brașov 23 7 4 12 26—39 18
16. Petrolul Ploiești 23 8 2 13 24—46 18
17. F.C. Constanța 22 5 4 13 22—43 14
18. Politehnica Timișoara 23 6 2 15 24—47 14

VIITOARE : 
Corvinul ;
Jiul ; Politehnica
— Chimia Rm.

F.C. 
Plo-

Di- 
S.C.

ETAPA 
na'mo — 
Bacău — 
Timișoara 
Vil cea ; F.C. Argeș —
Constanța ; Petrolul 
iești — C.S. Tîrgoviște ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua; 
F.C.M. Brașov — F.C. Olt; 
Sportul studențesc — Po
litehnica Iași.

N.R. Meciurile etapei, cu 
excepția celui dintre Uni
versitatea Craiova — F.C. 
Bihor, au loc miercuri, 6 
aprilie. în această zi cra- 
iovenii dispută prima 
manșă a semifinalei „Cupei 
U.E.F.A." cu Benfica Li
sabona. Le dorim mult, 
mult succes și sîntem ală
turi de ei cu HAIDE CRA
IOVA !

UTILAJUL-STIINȚA PE
TROȘANI — METALUL 
LUGOJ 16—13 (7—8). Re
deschiderea sezonului la 
handbal a adus 
spectatori pe 
C.S.Ș.P. Jucătorii 
nați de profesorul 
au început degajat
și au condus aproape toa
tă repriza I. S-au putut 
vedea roadele unor pregă
tiri tehnice, tactice și fi
zice serioase, acumulate în 
antrenamente minuțioase. 
Din păcate, prima repriză 
s-a încheiat în favoarea 
oaspeților (8—7), pentru că 
„Utilajul-Știința" a ratat 
două lovituri de la 7 m, 
nu a accentuat pe tactica 
jocului cu interii în conti
nuă mobilitate și a greșit 
destul în apărare. Și „co
lac peste pupăză", a în
tâmpinat și opoziția celui 
mai de temut adversar din 
sportul actual — arbitra
jul — care dacă n-a fost 
părtinitor a fragmentat jo
cul, a „închis ochii" la 
multe nereguli ale jucăto
rilor din Lugoj (arbitrii

Băloi și Mitrea locuiesc 
într-un județ „limitrof" , 
— Caraș Severin !).

După pauză, datorită ac
cidentării lui Antohe și 
eliminării, cu prea mare 
ușurință, a lui Gliga (pie
sa de bază a echipei), 
gazdele joacă cu nerv 
șl ambiție. Așa s-a făcut 
că, într-un vacarm (spe
cific fotbalului I) creat în 
tribune, „Utilajul-Știința" 
înscrie de 8 (opt 1) ori, 
fără să primească nici mă
car un gol. De la 
ieții antrenorului 
ajung la... 15—8. 
sau un exemplu 
poate juca și 
organizat.

Au venit apoi ratările. 
Multe, foarte multe. Sco
rul categoric a „calmat" 
echipa gazdă, a făcut-o să 

pe tînjeală". Așa 
partida cu 
putea să fie 
Dar, victoria 
dovedește că,

7—8, bă- 
Ceacu 

Ambiție, 
că 

bine,
se
Și

• BASCHET, divizia B 
(tineret) : Politehnica Ti
mișoara — Jiul-Știința 
Petroșani 68—78 (27—35).

• FOTBAL, (tineret- 
speranțe) : Jiul — F.C. 
Argeș 1—2. Juniori re
publicani : Jiul — Corvi
nul Hunedoara 0—1. Di
vizia C, Minerul Aninoa- 
sa — Textila Cisnădie 
2—1 ; Minerul Lupeni 
— Minerul Paroșeni 2—0; 
Minerul-Știința Vulcan — 
Explormin Deva 1—0

Breviar
(cronicile meciurilor din
tre divizionarele C în nu
mărul următor). „Cupa 
R.S.R.", ediția 1983/1984 : 

. Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Uricani 3—0. Cam
pionatul municipal de ju
niori : Minerul Paroșeni 
— Parîngul Lonea 1—1; 
Autobuzul Petroșani — 
Preparatorul Lupeni 0—4; 
Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Uricani 0—5 ; jocul

Minerul Aninoasa — 
C.F.R. Petroșani nu s-a 
disputat deoarece nici- 
una dintre echipe nu s-a 
prezentat. (E posibil ?!)

• RUGBY, divizia B 
(tineret) : Minerul Lu
peni — C.S.U. Oradea 
4—25.

• POPICE (campiona
tul municipal) : Jiul Pe- 
trila 
nier 
4758

— Constructorul Mi- 
Petroșani 5138 — 
pd.

S. BÂLOI
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„CUPA VETERANILOR

se lase 
s-a încheiat 
16—13, cînd 
20, 22 la 13. 
e victorie și 
în cazul angajării depline 
a întregii echipe, .indiferent 
de metehnele de arbitraj, 
se poate cîștiga. Dureros 
este că meciurile din a- 
ceastă divizie se denatu
rează prin pseudoarbi- 
traje, durități peste măsu
ră, „lucrături" de culise 
și alte... apucături.

La început de sezon, au 
dat satisfacție deplină, 
prin dăruire și orientare 
excelentă în teren, toți ju
cătorii echipei 
Banfi, Gliga, 
Anțohe, Cazan, Kisch, Po
pescu și Feier. în mod 
deosebit însă, au convins 
Gheciu (mobil, tehnic, bi
ne plasat, a înscris de 4 
ori), Cîmpeanu (5 goluri, 
dăruire exemplară pentru 
culorile clubului) și Dra
gan (foarte activ pe se
micerc, muncitor pînă la 
extenuare). Pentru început, 
felicitări !

Mircea BUJORESCU

noastre : 
Bencovici,

fără bătrinete" Intre 6—9 aprilie.

primele două zile 
acestui aprilie

* capricios, masivul 
Straja din Lupeni a găz
duit o nouă manifestare 
sportivă de anvergură, o 
veritabilă sărbătoare a 
schiului — întrecerile din 
cadrul celei de a Xll-a 
ediții a tradiționalei „Cu
pe a veteranilor". De fapt 
Straja, cu pîrtiile ei renu
mite, a găzduit doar pro
bele de concurs, pentru 
că actuala ediție a „Cupei 
veteranilor" a fost mai 
mult ca oricînd, nu doar 
o competiție nelipsită din 
calendarul întrecerilor
sportive anuale, ci și o în- 
tîlnire tradițională, plină 
de farmec și nostalgie, a 
iubitorilor sportului alb, 
care de-a lungul mai mul
tor decenii au reprezentat 
cu cinste culorile asociați
ilor sportive din Valea 
Jiului la concursuri națio
nale de 
Această întilnire, 
ticiparea a peste 200

mare prestigiu, 
cu par- 

de 
sportivi, a debutat de vi
neri seara la frumosul mo
tel de la poalele Reteza
tului — Valea de Pești. 
Aici și-au dat întilnire, pe 
lingă veteranii din Petro
șani. Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasa și Uricani, schiori 
cu un bogat palmares din 
Reșița, București, Deva, 
Predeal, între care vetera
nul schiului din Valea 
Jiului, fost multiplu cam-

pion național Ilie Muntea
nu, precum și Simion Cio- 
flica, Victor Maier, Ladis- 
lau Orz. Aurel Dobrescu, 
Adalbert Kato, Alexandru 
Fodor și mulți alții. Jocu
rile de cabană, concursu
rile „Cine știe, răspunde", 
proiecțiile de diapozitive, 
cu frumoasele priveliști 
montane, realizate de Io
sif Tellmann și Francisc 
Nemeth, momentele vesele 
susținute de popularul 
și îndrăgitul prezentator 
Liviu Oros, prieten stator
nic al schiorilor din Valea 
Jiului — toate acestea au 
creat in seara de vineri o 
atmosferă plină de farmec, 
de neuitat pentru partici- 
panți. tn acest cadru de 
veselie și bună dispoziție 
și care s-a prelungit pînă 
seara tîrziu, deosebit de 
emoționante au fost întîl- 
nirile dintre veterani. Au 
fost depănate amintiri 
plăcute din anii marilor 
concursuri pe diferite pîr- 
tii din țară, au fost retrăi
te momente- care - pentru 
prietenii munților și 
sporturilor de iarnă 
rămîne de neuitat, 
chestra „Color" a 
Bărbăteni a întregit
mostera sărbătorească.

A doua zi, cu tot timpul 
neprielnic, care ar fi des
curajat pe mulți 
renți, veteranii noștri
fost, ca întotdeauna, 
înălțime. Ploaia și

ai 
vor 
Or- 

minei 
ai

concu- 
au 
la 

vîntul 
nu au putut să-i oprească 
pe acești temerari ai mun
ților care s-au aliniat cu 
toții la startul întrecerilor, 
animați de dorința de a 
continua și consolida tra
diția „Cupei veteranilor".

un

0 veritabilă sărbătoare a schiului, un elogiu profund 
„tinereții

întrecerile aU avut 
grad de dificultate sporit, 
și, spre satisfacția 
mă, probele atît de 
cît și de fond, au fost în
cununate de succes.

Sîmbătă după-amiază 
din nou la Valea de Pești. 
Festivitatea de premiere 
a prilejuit momentul cul
minant al ediției. Pentru 
merite deosebite în spriji
nirea sporturilor de iarnă 
au fost înmînate nume
roase trofee unor cadre de 
conducere care îmbină in 
mod fericit, preocupări e- 
conomico-sociale de mare

unani- 
slalom,

răspundere cu acțiuni în 
cadrul cărora stimulează 
dezvoltarea mișcării spor
tive de masă. Un gest 
aparte, săvîrșit de vetera
nul Ilie Munteanu, a fost 
îndelung aplaudat de par- 
ticipanți: decanul de vîrs
tă al ediției a donat orga
nizatorilor „Cupei vetera
nilor" din Valea Jiului, 
trofeul cîștigat cu 50 de 
ani în urmă pentru a de
veni „Cupă transmisibi
lă" a edițiilor viitoare. 
Trofeul veteranului Ilie 
Munteanu l-a consacrat a- 
cum cinci decenii pe cîști-

gător drept campion națio
nal la probe alpine. Cu 
acest gest, următoarele 
întreceri ale acestei Cupe 
vor deveni mai palpitante, 
mai atrăgătoare. Pînă la 
ediția 1984, Cupa se află 
in posesia asociației spor
tive „Minerul" Lupeni, că
reia veteranul i-a inmî- 
nat-o pentru meritele deo
sebite în această ediție.

Desigur, cele mai multe 
trofee au fost cîștigate de 
veteranii care s-au aliniat 
la startul întrecerilor. Iată 
clasamentul pe grupe de 
vîrstă :

în Taring
I 
I

I

SLALOM. Feminin, categoria 35—40
ani : 1. Lidia Kelț, Vulcan, 2. Elena 
Szuhanek, Petroșani 3. Ilina Dănețiu, 
Vulcan ; categoria 4*—45 ani : 1. Virgi
nia Peterfi, Petroșani ; 2. Maria 
Petroșani, categoria 46—50 ani : 
zalia Kovacs, Vulcan, 2. Terezia 
Lupeni. Masculin, categoria 35—40 ani: 
1 Dumitru Bîrlida, Petroșani, 2. Nicolae 
On. Lupeni, 3. Carol Lauran, Petroșani; 
categoria 41—45 ani : 1. Alexandru Acs, 
Petroșani, 2. Iosif Baczoni, Lupeni, 3. 
Ernesț Czimbalmoș, Vulcan ; categoria 
46—50 ani : 1. Ioan On, Lupeni, 2. Iosif 
Zlăgneanu, Aninoasa, 3. Ștefan Szoke, 
Petroșani ; categoria 51—55 ani : 1. Adal
bert Kato, Lupeni, 2. Paul Kovacs, Vul
can, 3. Iosif Racolța, Lupeni ; categoria 
56—60 ani : 1. Iosif Kuhn, Reșița, 2. 
Ioan Cold a. București, 3. George Zangl 
Reșița ; categoria 61—65 ani : 1. Fran
cisc Edelin, Petroșani, 2. Iosif Tellmann, 
Lupeni. 3. Aurel Dobrescu, București ;

Acs,
1. Ro- 

Kato,

categoria 66—70 ani : 1. Iosif Gedeon, 
Reșița, 2. Ioan Munteanu, Lupeni.

FOND. Feminin categoria 35—40 
Polixenia Vass, Vulcan ; categoria 
45 : Ileana Czimbalmoș, Vulcan ; 
goria 51—55 : Terezia Kato, 1 
Masculin, categoria 35—40 ani : 
Peter, Lupeni, 2. loan
3. Dumitru Bîrlida, Petroșani ; catego
ria 41—45 : Aron Peter, Lupeni ; cate
goria 46—50 : 1 Peter Ambruș, Lupeni, 
2. Andrei Drotzinger, Lupeni ; categoria 
51—55 ani : 1. Ernest Burian. Reșița, 2. 
Francisc Kolat, Reșița, 3. Kelemen Luca, 
Lupeni ; categoria 56—60 : 1. George 
Lupaș. Lupeni, 2. Gheorghc Morar, Mol
dova Nouă 3. Rusalim Modor, Reșița; 
categoria 61—65 : 1 Alexandru Fodor, 
Lupeni, 2. Aurel Dobrescu, București ; 
categoria 66—70 : Iosif Teicu, Timișoara, 
Vasile Pop, Petroșani ; categoria peste 
70 ani :

ani :
41— 

cate- 
Lupeni ; 

: 1. Iosif 
Tețcău, Reșița,

Ilie Munteanu, Predeal.

Un cuvînt pentru orga
nizatori : Ospitalitatea
deosebită a gazdei, „A.S. 
Minerul" Lupeni, desfă
șurarea fără cusur, asigu
rată de conducerea asocia
ției, cu sprijinul organelor

municipale, au făcut 
diția 1983 a „Cupei 
rănilor" să întrunească 
cele mai elogioase apre
cieri. Fără exagerare, par- 
ticipanții s-au despărțit de 
cele două cabane Straja

ca e- 
vete-

și Valea de Pești cu gîn- 
dul de a reveni oricînd 
la asemenea întreceri de 
excepție. Tuturor, la reve
dere în 1984 !

Ioan DUBEK

III
I
I
I
I
I
II
I
I

Finala 
campionatului 

national 
de juniori 

la schi alpin 
aprilie 
găzdui

a.c., 
fi

na
la

între 6—9 
Pa ringul va 
nala campionatului 
țional de juniori 
schi

La 
drul 
ei pa 
de
19 cluburi 
țară, dintre care 
mai prestigioase 
Dinamo și A.S.A. 
șov, cluburile 
școlare 
Miercurea 
deal, Sibiu, 
Gheorghieni, 
poca, Vatra 
Petroșani.
_Din lotul 

din Petroșani fac ; 
Florian Filip, Nicoleea I 
Annas, Mihaela 1-Iiciu, j 
Liana Grosu. Sperăm la ■ 
o comportare cît mai | 
bună a sportivilor noș
tri la această competi- I 
ție de prestigiu care va ’ 
consacra campionii re- I 
publicani la juniori pe I 
anul 1983.

★
O altă noutate tot de 

ultimă oră : între 16— I
20 aprilie a.c. se va des- J 
fășura, 
finala 
național de seniori 
schi alpin. (I.D.)

alpin.
întrecerile din 
finalei vor par 

51 de băieți și 
fete,

a -

3
reprezenlînd 
sportive din 

cele 
fiind 
Bra- 

sportive 
din Brașov. 
Ciuc, Pre-

Baia Ma v, 
Cluj-N.i- 

Dornei ->

tot în Paring, I 
Campionatului I 

.la.l
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Organizarea la Paris a expoziției 
documentare și de fotografii 

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
și pacea mondială"

I^RIS 5 (Agerpres). La 
Panfe s-a organizat la 
„Cite Universitaire" expo
ziția documentară și de 
fotografii „Președintele 
Nicolae Ceausescu și pa
cea mondială".

Expoziția ilustrează bo
gata activitate a președin
telui României pusă in 
slujba realizării unei secu
rități reale și a unei co
laborări multilaterale pe 
continentul european și in 
intreaga lume, a înfăptui
rii năzuințelor de pace, li
bertate și progres ale tu
turor popoarelor, nenu
măratele sale contacte cu 
șefi de stat și guvern, con
ducători ai unor organiza
ții și organisme interna
ționale, oameni politici și 
de știință, conducători ai 
unor mișcări de eliberare 
națională, reprezentanți ai 
unor organizații de tineret 
din intreaga lume.

Sint prezentate, de ase
menea, imagini de la nu
meroase acțiuni organiza

te pe plan intern și inter
național de România, din 
inițiativa și sub îndruma
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul 
rînd la dezarmare nuclea
ră, la soluționarea pe cale 
pașnică a tuturor conflic
telor și diferendelor din
tre state, la lichidarea grab
nică a subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. 
Totodată, este inclusă o 
bogată expoziție de carte, 
în cadrul căreia locul prin
cipal îl ocupă operele pre
ședintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrările dedi
cate activității și persona
lității sale de către nu
meroși autori străini.

Expoziția „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și pa
cea mondială" se bucură 
de un viu interes.

Demonstrații, marșuri de protest, 
luări de poziție împotriva 

înarmărilor nucleare
OTTAWA 4 (Agerpres). 

Prlntr-un miting de masă 
desfășurat în orașul Ed
monton — capitala pro
vinciei Alberta — a luat 
sfîrșit marșul de protest 
împotriva experimentării 
rachetelor de croazieră a- 
mericane în această pro
vincie canadiană. Marșul 
a luat startul cu 13 zile 
în urmă de la Cold Lake, 
unde se preconizează 6ă 
aibă loc experimentarea, 
în piața din fața clădirii 
municipalității orașului 
s-au adunat aproximativ 
4 000 de canadieni, care au 
adresat guvernului țării 
o telegramă prin care îi 
cer să contribuie la împie
dicarea continuării înar
mărilor nucleare.

+
BERNA 4 (Agerpres) 

Mai multe mii de persoa
ne, între care reprezen
tanți ai sindicatelor, acti
viști politici, precum și 
membri ai unui număr de 
78 de organizații de luptă 
pentru pace din Elveția și 
R.F.G., au participat, luni, 
la un marș de protest îm
potriva proiectatei ampla

sări de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa occiden
tală, care s-a desfășurat 

între orașul elvețian Basel 
și orașul vest-german Lo
ra ch.

★
BERLINUL OCCIDEN

TAL 4, (Agerpres). Cîteva 
sute de persoane au de
monstrat ieri în Berlinul 
occidental în fața unei sta
ții militare radar america
ne, denunțînd planurile 
NATO de a instala noi 
rachete nucleare în Euro
pa occidentală, informează 
agenția AP.

Poliția a intervenit a- 
restînd circa 80 de mani- 
festanți. O altă acțiune si
milară a avut loc în fața 
unei baze aeriene america
ne, unde participanții au 
scandat lozinci pentru pa
ce, dezarmare, împotriva 
înarmărilor nucleare.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Raidul vărgat ; 
Unirea : Și caii se împuș- 
nă, nu-i așa 7

LONEA : Apărarea si
ciliana.

AN1NOASA : . Fumul 
patriei.

VULCAN — Luceafărul: 
Regina din Tirnovo.

LUPENI — Cultural :
Dreptate pentru toti. 

URICANI ; Prietenii.

TV

sămînțările. 7,00 Radio
jurnal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Noi în
registrări realizate de co
rul Pontica din Constan-

Un francez in vîrstă 
de 21 de ani, din locali
tatea Metz (Lorena) a că
zut de la etajul al patru
lea fără a fi rănit. După 
cum au afirmat autorită
țile locale, tînărul s-a 
așezat pe pervazul feres
trei in timpul unei pe
treceri și brusc și-a pier
dut echilibrul- După o 
cădere de 12 metri, el 
a „aterizat" pe o pajiște, 
ridieîndu-se cu ușurință 
imediat. Medicii care l-au 
consultat nu au putut 
constata nici o contuzie.

★
Agenția TASS a difu

zat o știre despre un 
caz cu totul excepțional 
care evidențiază atașa
mentul dinilor față de 
oameni. .Este vorba de 
dinele lup Vesna, al că-

FAPTUL DIVERS

rui stăpîrr s-a mutat din 
orașul Kuibîșev, pe Vol
ga, în orașul Moziri, si
tuat la o distanță de 
1 830 de kilometri de ve
chea sa locuință. După 
trei ani de căutări. Ves
na a reușit să-și regă
sească stăpînul care fu
sese pus in imposibili
tatea de a-și lua cu el 
prietenul patruped.

★
Peste 16 milioane de 

păsări au dispărut în 
mod inexplicabil de pe

Insula Paștelui din Paci
fic — primul fenomen de 
acest fel înregistrat in 
istoria modernă — a de
clarat Ralph Schreiber, 
curator la Muzeul națio
nal de istorie ornitologi
că din Los Angeles. Pe 
această insulă au rămas 
mii de cuiburi neatinse. 
El a emis ipoteza potrivit 
căreia schimbările neo
bișnuite din clima acestei 
regiuni care au avut loc 
în ultimii ani ar fi putut 
contribui la dispariția, 
fără precedent, a păsă
rilor. tntre altele, a spus 
el, in aprilie, anul trecut, 
în Insula Paștelui a a- 
vut loc o creștere a ni
velului apelor oceanului 
cu 18 centimetri, iar a 
temperaturii apei, cu a- 
proape 4 grade Celsius.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Hosni Mubarak, 
și-a încheiat vizita oficială 
efectuată la Beijing. în 
cursul căreia a avut con
vorbiri cu premierul Con
siliului de Stat, Zhao Zi- 
yang, și cu alte oficialități 
chineze. între China și E- 
gipt au fost semnate, cu 
acest prilej, o serie de a- 
cordurî de cooperare.

NOI MIȘCĂRI TELURI
CE S-AU PRODUS, du
minică, în extremitatea su
dică a capitalei costarica- 
ne. San Jose, după cutre
murul puternic care a 
avut loc sîmbătă noaptea, 
informează agenția Fran
ce Presse. Aceste cutremu
re au provocat moartea u- 
nci persoane și rănirea 
altor zece. Primul cutre
mur, cu o intensitate de 
6—7 grade pe scara Rich
ter, a fost resimțit în în
treaga țară.

11,00 Almanahul fami
liei.

11.30 Desene animate : 
Povestiri din Pădu
rea Verde.

11,55 Publicitate.
12,00 Panoramic econo

mic.
12.30 Roman foileton . 

„Marile speranțe". 
Episodul 1.

13.00 închiderea pro
gramului.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.30 Clubul tineretului.
17.15 Amfiteatru stu

dențesc.
17,45 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20.00 Telejurna'.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Videoteca interna

țională.
21,00 Ancheta TV.
21.15 Teatru TV. „Millo 

director" de Vasile 
Alecsandri. Specta
col preluat de la 
Teatrul Mic.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 6,30 La ordinea 
zilei in agricultură : în-
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Idei—forță ale politicii externe românești CT)

Balcanii — zonă a păcii
Numind aceste condiții 

noi, favorabile împlinirii 
unui asemenea deziderat 
major al milioanelor de 
locuitori din Peninsula 
Balcanică, trebuie să rele
văm că, datorită strădaniei 
și contribuției statelor din 
zonă, colaborarea bilate
rală dintre ele a cunoscut 
o continuă dezvoltare în 
ultimii ani, realizîndu-se 
nu numai la cote înalte, ci 
și in toate domeniile de 
activitate.

Conlucrarea pașnică și 
bună-vecinătatea au bene
ficiat, de asemenea, de ac
țiuni multilaterale, " care 
le-au consacrat o promo
vare continuă ; să amintim, 
de pildă, reuniunile balca
nice organizate la Atena 
(1976), Ankara (1979), So
fia (1981) și București 
(1982), consacrate coope
rării pe plan economic, 
tehnico-științific, al comu
nicațiilor, transporturilor, 
energiei și materiilor pri
me energetice ș.a.

E mult 7 E puțin 7
Totul trebuie măsurat 

pornindu-se de la ceea ce 
erau Balcanii nu cu multă 
vreme în urmă : „Butoiul 
cu pulbere" al Europei. 
Datorită, evident, nu voin
ței popoarelor din această

Se poate spune că în Balcani, astăzi, sini CON
DIȚII NOI, care creează premise pentru a se ajunge 
la soluționarea tuturor problemelor dintre țările a- 
cestei regiuni pe calea tratativelor și, totodată, 
pentru o extindere a colaborării și transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără armament nuclear, într-o 
zonă a colaborării pașnice.

NICOLAE CEAUȘESCU

parte a Europei, ci ameste
cului marilor puteri care 
le stăpineau, divizîndu-le. 
Și astăzi Balcanii constituie 
o zonă a bătrînului conti
nent. Și astăzi el arc o 
importanță politică și mi- 
iitar-sirategică, iar interac
țiunea marilor puteri și a 
acumulărilor de forțe și 
arme este, poate, mai ma
re decit oricînd aici. Să 
nu uităm că — alături de 
Europa centrală — aici 
stau față în față cele două 
principale blocuri militare 
de pe planetă. Dar tocmai 
toate acestea impun trans
formarea Balcanilor intr-c 
zonă a păcii și colaborării 
in primul rînd denuclea- 
rizată. Este o idee pe care 
România a avansat-o încă 
in anii '50. urmărind, pe 
atunci, un obiectiv precis :

prevenirea amplasării de 
arme nucleare tactice a- 
mericane in Europa ca ur
mare a deciziei NATO din 
1957. Ea a supraviețuit toc
mai datorită dorinței de 
pace a popoarelor din a- 
ceastă zonă, căpătînd, cu 
anii, semnificația unei mo
dalități de a asigura absen
ța completă a armelor nu
cleare in diferite zone ale 
lumii, prevenirea chiar a 
proliferării armelor „su- 
perucigașe". Astăzi, forțele 
iubitoare de pace, tot mai 
puternice, cer instituirea 
de zone denuclearizate nu 
doar in Balcani și nu doar 
in Europa, ci și în nordul, 
centrul continentului, în 
Adriati'a. în Orientul Mij
lociu, in Africa. Oceanul 
Indian. Asia de sud, Paci
ficul de sud, America La
tină.

De-a lungul anilor, aceas
tă cunoscută inițiativă a 
României a făcut obiectul 
convorbirilor și schimburi
lor de păreri - între statele 
din zonă, tot atîtea prile
juri de a se avansa solu
ții, sugestii și propuneri 
valoroase, toate vizînd a- 
ceastă finalitate, iar ideea 
denuclearizării zonei a fă
cut și obiectul unor dez
bateri la O.N.U., in Comi
tetul de dezarmare de la 
Geneva, la diferitele întîl- 
niri continentale consacra
te securității, in alte foruri 
internaționale.

Ială. așadar, că scurge
rea unui sfert de veac de 
la lansarea acestei idei 
deosebit de valoroase n-a 
făcut ca ea să pălească ci. 
dimpotrivă, i-a înmulțit 
valențele practice în con
dițiile actuale, ale luptei 
pentru dezarmare și împie
dicare a amplasării pe 
continent a noi or rachete, 
retragerea și distrugerea 
celor existente, semnifica
ția unei zone denueleari- 
zate pe acest limb de pă- 
mînt al Europei crescînd, 
căpătînd și mai multă for
ță și posibilități de reali
zare.

Ștefan ZAIDES

ța dirijat de Sabin Ni- 
colaină. 10,20 Din cînte- 
cele și dansurile popoa
relor. 10,40 Miorița. 11,00 
Buletin de știri. 11.05 
Microfonul pionierilor. 
11,35 Publicitate. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Cu 
patria în gînd si în fap
tă. 12,45 ‘
Radio-TV. 1

15,00 
16,00 
16,05 
din 
Sfatul 
Album 

Radiogazeta 
17.00 
17,05 
17,30 
18,00 
jurnal (ora 18,00). 
ta internațională 
Pentru dezarmare, 
tru pace. Radiojurnal (o- 
ra 20,00). Memoria pămîn- 
tului românesc (ora 20.10). 
O zi într-o oră — Radio

la 3. 
șilor. 
știri, 
iară 
16,15 
16.20

Avanpremieră
13.00 De la 1 
Clubul curio- 
Buletin de 
Muzică popu-
R.P. Ungară, 

medicului, 
coral. 16,30 

economică, 
deBuletin

Politica 
Audiența 
Orele scrii.

Știri, 
noastră. 

Radio. 
Radio- 
Revis- 
radio.

pen-

jurnal (22,00). 23,30 —
5,00 Non stop muzical 
(Buietine de știri la ore
le : 24.00 , 2,00 ; 4,00).

VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comunică : 
Temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 13 grade, iar 
minima de plus 1 grad. 
I-a Paring, maxima a 
fost de plus 4 grade, mi
nima de minus 3 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă dc aversă. Vint slab 
pînă la potrivit din sec
torul sudic.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT î
DIN 3 APRILIE 1983

I Rapid Buc. — Metalul Buc. 3—1 1 i
II Unirea Ălex. — Chimica T-veni. 3—0 l i

III C.S. Botoșani —, Prahova PI. 2—0 1 i
IV Autobuzul Buc. — Dinamo Vict. Buc. 2—0 1 i
V Carpați Mîrșa — Energ. Slatina 4—0 1 ș

VI Dunărea Călărași — Oțelul Gl. 2—1 1 1
VII Viitorul Vaslui — C.S.M. Suceava 3—0 1 i

VIII Ceahlăul P.N — Gloria Buzău 2—1 I i
IX Met. Cugir — Olimpia S.M. 3—0 1 :
X Gloria Reșița — C.F.R. Tim. 1—1 X i

XI F.C. Baia Mare — Tnd. Sirmei C.T. 4—1 1 i
XII Armătura Zalău — F.C.M. Reșița 1—0 1 ș

XIII U.M .Tim. — „U“ C'luj-Napoca 1—2 2 1
Fond de premii: 646 937 Iei.

REZULTATELE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 3 APRILIE 1983

liltt911191I Ml ■

I — 25 49 79 42 27 33 35 90 80 60 50 42 10.
30 65 34 ii4 12 V — 59 17 67 70 10 2.

11 -- 24 22 26 84 32 14 90 VI — 31 80 52 33 78 3.
47 89 4 77 16. Vil — 77 49 35 15 19 5.

III — 49 36 43 73 19 40
27 11 29 41 71 34. FOND DE PREMII :

IV — 32 28 78 55 38 83 1 796 778 lei.

Mica publicitate
VÎND apartament 3 ca

mere (cărămidă, gaze) car
tier Gojdu — Deva, tele
fon 11992, după ora 17. 
(369)

PIERDUT foaie matri
colă clasele I—VI nr
581/709, eliberată de Șeoa-

ia generală „Unjrca" 
Dolj, pe numele Tanasi 
Petre. O declar nulă. (361

PIERDUT legitimație d 
serviciu pe numele 
Irina, eliberată de 
Vulcan. O declar 
(370)

ANUNȚ DE FAMILIE

Trii
I.C 

nulă

Salvina și Ionel, anunță împlinirea a doi ani de 
la dispariția celei care a fost o bună mamă

ALBU AGA FIA
Nu te vom uita niciodată. (365)
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