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Ca o zi înainte de încheierea primei decade

Succesele sînt consolidate la 
majoritatea întreprinderilor miniere

Sîmbătă, înaintea primului schimb ai zilei, situația realizărilor obținute de colecti
vele miniere demonstrează elocvent o consolidare a succeselor înregistrate de la în
ceputul anului. întreprinderile care au sarcinile de plan realizate și depășite - Petrila, 
Dilja, Livezeni, Anindasa, Vulcan, Paro șeni — au obținut producții suplimen
tare cuprinse între 1163 tone (mina Aninoaia) și 2207 tone (mina Uricani).

■ Ceîe 7 întreprinderi care au depășit 
prevederile de plan ia zi ale acestei luni 
- au totalizat un plus de aproape 13 €09 
Ir ne de cărbune.

(I Remarcabile sînt eforturile depuse de 
colectivele întreprinderilor miniere Dilja și 
Aninoasa care in prima decadă a acestei 
luni aa obținut producții suplimentare su
perioara cbfor înregistrate în aceeași peri
oadă a lunii trecute cu 639 și, respectiv, 
274 tone de cărbune. Mina Uricani a păs

trat in prima decadă, nivelul atins in ace
eași perioadă din februarie - al unei pro
ducții de peste 2200 tone extrase peste 
plan.

■ întreprinderile miniere Vulcan, Petrila, 
Paroșeni, Livezeni și Uricani au înregistrat 
de la începutul anului, producții suplimen
tare care depășesc 10 000 tone, producții 
suplimentare cuprinse intre 16 584 tone (mi
na Vulcan) și 11 188 tone (mina Uricani), 
totalizind, împreună un plus de peste 
68 000 tone de cărbune.

'/Strungarii Augustin Felea ți Romulus Șaucă, alături de maistrul Aurel llie, dis
cută o schiță de execuție a carcasei combinei CA-1, in Cadrul atelierului mecanică 
grea de la i.U.M. Petroșani. Foto : Șt. NEMECSEK

LA I.M, BĂRBĂTENI

Dezorganizatorii producției au 
simțit usturimea oprobriului public

Un mare număr de ab
sențe nemotivate. „comi
se" de absentonlani in a- 
nul 1983, iar în primele 
două luni din acest an, 
aitele : ianuarie — 646,
februarie —• 720. Iată un 
bilanț care a declanșat din 

partea organizațiilor de 
partid, Șîriclicât ■ și U1T.C. 
de la mina Bărbăteni o 
amplă și neiertătoare cam
panie... disciplinară.

Drept Urmare, în săp- 
tămîna care a marcat' tre
cerea în luna martie, li 
s-a desfăcut contractul de 
muncă unor asemenea de
zorganizatori ai procesu
lui de producție cum sînt 
Constantin Nauni, Radu 
Ciorbă, Filică FI o rea, Cos- 
tică Cotîngă, Vasile Har
nici șî Ștefan Crețu. Iar 

pentru < a sa se pună ca
păt mentalității retrogra
de a celor certați cu mun
ca și... cartea de ponta), 
luni, 5 martie. comitetul 
sindicatului a organizat o. 
reușită „judecată munci
torească".

In . fața celor ce urmau 

Minerii din brigada 
condusă de Nicolae To
ma, din sectorul III al 
minei Dilja raportează, 
la zi, depășirea sarcini
lor de plan la producția 
de cărbune extras de la 
începutul anului cu pes
te 2300 tone. ■ In Imagi
ne, destoinicul brigadier 
(în centru), în mijlocul 
ortacilor din schimbul 
condus de ion Lingurar.

Foto: N. ȘTEFAN

să intre, la ora prînzuiui, 
în schimbul II au fost che
mați să dea socoteală cîți- 
va dintre cei care, fără pic 
de respect pentru munca 
ortacilor, sînt „ăbonații" 
rubricii rușinoase a... ab
sențelor nemotivate.

In ultimele șase luni co
lectivul sectorului I nu a 
prea simțit aportul lui Du
mitru Lopățele. El s-a „o-

: Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

în spiritul cuvîntărfi tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior 

înaltă răspundere pentruMăsuri concrete 
pentru întărirea 

familiei
Partidul, organizatorul 

vastei Opere de construcție 
socialistă și comunistă pe 
pămîntul strămoșesc ai 
României, a jalonat cu clar
viziune revoluționară îna
intarea poporului nostru 
pe calea socialismului și 
comunismului, trasînd di
rective grandioase al că
ror scop suprem este rea
lizarea bunăstării, a feri
cirii neamului. Recenta 
ședință a Consiliului Sa
nitar, Superior se .integrea
ză în acest program în- 
trucît asigurarea unui spor 
demografic corespunzător 
este o cerință pentru asi
gurarea potențialului u- 
man necesar înfăptuirii a- 
cestor idealuri, totodată

Maria RUSU, 
soție de miner, Lonea

(Continuare în pag. a 2.a)

INDUSTRIA MICA 
poate aduce mari foloase cetățenilor

De la începutul anului problematica industriei mici 
din Valea Jiului, limitată pină atunci doar la citeva acti
vități, a revenit in atribuțiile întreprinderii comunale și 
locative din Petroșani, unitate economică ce are posibi
litățile reale pentru coordonarea și stimularea acestui do
meniu. Despre activitatea prezentă, dar și 
pectivă, am solicitat detalii de la tovarășul 
dor, directorul I.G.C.L. Petroșani.

ile sociaie 
Uzează o 
lăți necesare oamenilor 
muncii. Cu ajutorul mela- 
nei se. mai produc plapu
ine, pilote, saci de dormit 
pentru munte. O altă ac
tivitate, la fel de utilă, este 
s-ifonăria din Petroșani. în 
aceste zile amenajmdu-.se . 
o alta și la Lupeni, în car
tierul Braia. Prin gama di
versificată a activităților, 
industria mică poate adu-. 
ce mari foloase cetățeni-

Tiberiu SPĂTARU

— Care este situația 
actuală a industriei mici 
din Valea -Jiului ?

— înainte de a analiza 
acest aspect, trebuie să 
spun că scopul industriei 
mici este acela de a valo
rifica,- eît mai deplin și e- 
licieut din punct de vede
re economic, materiile 
prime și materialele re- 
l'olosi bi le din Valea Jiu
lui. La secția de vată și. 
plapume, cunoscută de mai 
mulți ani, se produce a- 
curn vată tie croitorie 
industrială, cbținîndu-se 
rezultate notabile, impor
tante și prin seinnifieaii-

și ■ lor.

în toate localitățile Văii Jiului au 
demarat acțiunile de înfrumusețare

leri, în tpate localitățile Văii Jiului, ou 
debutat acțiunile de înfrumusețare și cură
țenie. Potrivit programului gospodăresc sta
bilit și la propunerea lucrătorilor consili
ilor populare repartizați pe sectoare, pri
mele acțiuni au drept obiectiv, prioritar să
parea gropilor și plantarea arborilor orna
mentali, precum și curățarea zonelor verzi, 
stringerea și transportarea reziduurilor.

Fiecare zi trebuie folosită din plin, in o-' 
cest inceput de primăvară, îndeosebi pen
tru plantarea materialului dendrologie în 
„mustul zăpezii”, garanție sigură pentru 
„prinderea" • și buna lui dezvoltare ulteri
oară.

Cuprinderea în arid acțiunilor de înfru
musețare, curățenie și ordine a tuturor 
străzilor, cartierelor, parcurilor, zonelor, 
verzi, a incintelor întreprinderilor și institu
țiilor constituie cea mai importantă obliga
ție gospodărească „la zi" a tuturor consi
liilor populare și conducerilor colective ale 
unităților economice si instituțiilor.

OAMENI Al MUNCII DIN VALEA JIU
LUI, DERUTAȚI, MEMBRI Al TUTUROR 
ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Sî OBȘTEȘTI, 
TINERI Șl VIRSTNICI, participați in nu
măr cit mai mare la acțiunile gospodă
rești -edilitare în curs de desfășurare, pen
tru a da localităților, în care trăim și 
muncim, o înfățișare îngrijită, frumoasă!

I
i
I
i

I
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I
I
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creșterea generațiilor viitoare
Orientările trasate recent 

de Plenara lărgită a Con
siliului Sanitar Superior îi; 
domeniul politicii demo
grafice, pun în evidență în 
mod strălucit conținutul 
umanitar și . înaltul sen
timent al responsabilității 
patriotice pe care se în
temeiază măsurile între
prinse de conducerea par
tidului și statului pentru 
dezvoltarea națiunii noas
tre socialiste.

Sînt tot mai evidente 
preocupările, eforturile 
creatoare ale întregului po
por consacrate progresu
lui general al societății. 
Din inițiativa secretarului 
general al partidului, to
varășul A’icolae Ceuu.șc.vcu, 
sînt elaborate și înfăptuite 
măsuri care asigură me
reu îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de via

cea de pers-
Alexandru To-

deparece re-a- 
seamă de activi- 

necesare

(Continuare în pag. a 2-a) 

ță. In acest context se în
scriu și măsurile destinate 
întăririi și ocrotirii „fami
liei, multiplele posibilități 
create pentru creșterea 
tinerei generații căreia i 
se oferă cadrul deosebit de 
generos al unei bogate 
vieți economice, sociale și 
spirituale. Tinerele fami
lii găsesc astfel în societa- j 
tea noastră toate condiți- I 
ile necesare creșterii și e- I 
ducării copiilor, condiții în- ! 
scrise pe o scară . largă, 
începind cu rețeaua tot i 
mai modernă a activității 
sanitare și eu progresele 
realizate 'în medicina con-

Dr. Imre KOROZSY, 
directorul li

Policlinicii municipale J 
Petroșani

■ • ■ : - i
(Continuare în pag. a 2-a)
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Meseriașul\ 
...Specialist în corn-| 

bine. Om în jur de 30 J 
de - ani. Controversat. ■ 
Ambițios. Cu sete de 1 
nou. Cunoscut de la Lo- ■ 

Indis- | 
Vătuș, |
> sub- I 

di- - 
ma- ■ 
știe. I 
lui. li

nea la Uricani. , 
perisabil. A fost lăcătuș, 
a învățat, acum e 
inginer. Noaptea, 
mineața, la prinț, 
șina de intervenții, 
drumul către casa 
„Doctorul" - combinelor | 
le a s c u l t i, le , 
„consultă", le ,.tra- f 
tea.ză* și le „insănăto- ,

I N S C R I P T I 1

utilă- 
pre- 
mer-

șește". Combine de a- 
bataj, combine de îna
intare, pentru el pur și 
simplu combine, 
je căre nu mai 
zirită secrete. Nu 
gea o combină la Vul
can. L-au adus cu ma
șina mică la mină. Le-a 
promis că în 4 ore e 
gata. Șl a fost! S-a 
putut. De multe ori, fa
mine 3—4 schimburi, 
cînd vreo combină se 
„încăpățîhedză“ să nu 
„miște". „Omul • face 
combina, nu combina 
pe om“, își zice. Și ia
răși merge, lată por
tretul „robot" al unui 
meseriaș. Se 
Preda Calotă și lucrea- | 
zd la mina Lupeni. E 
undeva o combină de
fectă ?

I,

I
I
i-i
i
i

numește |.

Mircea BUJORESCU
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Născut la 1 martie 1788, 

deci acum 196 de ani, 
Gheorghe Asachi va învă
ța ia Lemberg, în Polo
nia. unde va obține ' di
ploma de inginer și ar
hitect, iar . .. . .
și diploma în filozofie. 
Prin anul 1805 se va a- 
f!a la Viena unde a stu
diat ' "matematici îe, ca a- 
poi, șapte ani mai tîrziu, 
în Italia, să se inițieze 
în arte și poezie. Intrînd

pogeul activității sale 
în domeniul învățămîn- 
tulul îl reprezintă înfi
ințarea în 1834 a „Acade
miei Mihăilene", care a 
funcționat inițial cu trei 
facultăți : de filozofie, 
drept și teologie.

Ca animator al vieții 
teatrale în Moldova, pre
zintă chiar din 1816, în 
regie proprie, pastorala 
„Myrtil și Hloe“, prelu
crare de-a lui Florian du

chi la dezvoltarea învă
țămîntului în limba na
țională. încă din anul 1827, 
ocupînd postul de refe- 
rendar al Epitropiei în
vățătorilor publici, va or- 

concomiterit ganiza prin legi și regu
lamente, funcționarea în
vățămîntului pe baze mo
derne în limba română.
De numele lui se leagă 
organizarea unei prime 

t.......... ........ ................. forme de învățămînt su-
în diplomație, la început perior în limba naționa-

miiuiiuhiiiuimhiihimiiiiiimmihiuiuuuuiiiiiiiimua fost trimisul domnitoru
lui M. Sturza la Viena și 
apoi secretar al Comite
tului de redactare a Re- 
KUlamenului Organic cu 
carp, prilej, la București, 
în 1829, îl va cunoaște 
pa I. Heliadc Radulescu.

Lui îi datorăm primul 
ziar românesc din Mol
dovă, Este vorba de „Al
bina românească", 
ia îi va adăuga 
mentul „Alăuta 
nească", publicații 
au reprezentat

Omagiu lui

căru- 
supli- 
româ- lui Scarlat Calimathi
care în cadrul căreia

multă 
vreme 'coloana Vertebra
lă a edificiului publicis
tic moldovean. De aseme
nea, el va edita „Mercu
rul Iașilor", „Spieuitorul 
moldo-român", „Gazeta 
de Moldovia", „Foaie să
tească" și o serie de al
manahuri, care au con
tribuit la dezvoltarea li
teraturii și științei 
mâriești

O contribuție de 
mă a adus-o Gh.

V-________

ro-

sea-
Asa-

GHEORGHE ASACHI
wmtmwumiumfuumuunmumuwumnmffmmfn 
lă, este vorba de clasa 
de inginerie și hotărîni- 
cie, înființată în anul 
1813, cu consimțămîntul

și
Asachi 

va ține cursuri de ma
tematică, geodezie și ar
hitectură. In 1820 va re
organiza Seminarul de 
la Socola, acolo unde va 
studia și marele / nostru românește „Norma1 
povestitor, Ion Creangă, Bellini, în traducerea lui 

Gh. Asachi.
Ca scriitor, Gh. Asa

chi a îmbrățișat atît cla
sicismul, cît și 
mul. Horațiu, 
și mai tînărul 
tista Casti au avut

pă Gessner. Dornic de 
a constitui un teatru 
permanent, el va înfiin
ța la „Trei Ierarhi",' în 
anul 1820, o „clasă pre
gătitoare pentru .teatru". 
In 1836 va înființa Con
servatorul filarmonic — 
dramatic, ai cărui elevi, . 
la 28 noiembrie 1838, vor 
prezenta prima operă în 

i“ de

și unde Asachi a luce pro
fesori ardeleni. Tot în 
domeniul învățămîntului 
lui Asachi îi revine me
ritul înființării primei 
școli normale cu limba 
de predare română. A-

romantis- 
Metaștasio 

Giamba- 
o

indiscutabilă influență a- 
supra scrisului său. Cre
zul său poetic și estetic 
îl aflăm expus în prefa
ța volumului de „Poezii" 
din 1836, unde sublinia 
că menirea scriitorului 
este „de a îneînta (a dis- 
făta) pe oameni, a-i lu- 1 
mina și a li fi de folos".

Asachi abordează " toa- , 
te ..genurile și toate mij
loacele prozodice ce-i , e- 
rau cunoscute, scriind : 
ode și imnuri, satire, e- 
pistole și pastorale, fa
bule,’ elegii și meditații 
la care se adaugă bala
de și nuvele istorice.

Talentul și mai cu sea
mă pasiunea pentru pro
gresul culturii naționale 
au făcut din Gh. Asa
chi, un Om admirat de 
contemporani și respec
tat de generațiile urmă
toare. Cînd M. Kogălni- 
ceanu. afirma, într-un ar
ticol polemic lă 1840, că" ’ " 
„Gh. Asachi este bărba
tul acela care în vremi 
grele s-a străduit pen
tru luminarea neamului 
său, că d-lui este acela 
carele pentru literatura 
Moldovii au făcut sin
gur mai mult decît toți 
moldovenii împreună", îi 
aducea, în 
rației sale, 
magiu.

Prof. Ionel

numele gene- 
un meritat o-

PĂDUREANU J

în spiritul cuvîntării tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara
lărgită a Consiliului Sanitar Superior

Măsuri
(Urmare din pag. 1)

fiind și un element indis
pensabil împlinirii ome-
nești. Tovarășul ‘ Nicolâd 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a sub
liniat în cuvintele vibran
te marea răspundere 
care generațiile de azi 
au în fața viitorului, 
cuvinte calde, izvorîte 
identificarea cu cele 
nobile aspirații ale popo
rului nostru, președintele 
țării elogia virtuțile ma
terne ale femeii, eviden
țiind bucuria ei firească de 
a crește și educa mulți co
pii. Familia mea benefi
ciază de condiții optime 
pentru creșterea celor trei ' 
copii pe care îi avem. Ca 
miner, soțul meii obține

pe 
o

In 
din 
mai

eficiente
retribuții substanțiale, de 
asemenea, beneficiem de a- 
locații suplimentare acOr-, 
date de stat pentru copii, 
avem asigurată asistența 
medicală și toate condiți
ile pentru educarea co
piilor. - ■ •,

Dezvoltarea creșelor, a 
căminelor și sistemului de 
învățămînt, asistența me- 
dico-sanitară și alocațiile 
acordate de stat familiilor 
cu copii, întreaga politică 
a partidului șia partidului și statului 
permit societății noastre 
să asigure cele mai bune 
condiții, așa cum sublinia 
tovarășul N i c o lae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pentru 
creșterea și educarea co? 
piilor, pentru dezvoltarea 
armonioasă a poporului.

Inaitâ răspundere
materi- 

urmă-
'Urmare din pag, I) dezvoltarea bazei

’----- - ----------- ----- - ale a societății în
t oarele etape.

Medicii, în

Dezorganizatorii producției au simțit 
usturimea oprobriului public

(Urmare din pag. I)

12 
o 

. - „tovă- 
Anistoroaie.

bosit" să agonisească., 
de absențe. N-are nici 
justificare.’ Ii ține 
rășie" Eugen
Irascibil, lipsit de respon
sabilitatea firească, ce ar 
trebui sâ-1 caracterizeze 
(are 6 copii!) declară că 
lipsește... de ambiție... ne
mulțumit că nu este... în
țeles. Faptul că încă este 
în mijlocul colectivului, do
vedește prea multă... în
țelegere din partea orta
cilor. E.A. ar trebui să în
țeleagă acest lucru, pînă 
nu e prea tîrziu ! Vasile 
Citea a lipsit și el de... 11 
ori pentru câ — susține el 
— a avut „probleme de 
familie". In realitate, „pro
blemele" au apărut ulte
rior, din cauza absențe
lor. Așa că scuza... a- 
cuză 1

Colectivul sectorului II 
nu este nici el lipsit (din 
nefericire) de... absento- 
mani și cliiulăi. Perfor
meri în acest sens, cu 41 
și, respectiv, 30 de absen
te nemutivate sînt Dumi
tru Chebac și Șamollă Sze- 
kely. Primul a mai fost 
chemat în fața instan ței 
ortacilor și se pâre că nu 
a înțeles mare lucru. Ru
șinos este faptul că este 
chiar... șef de schimb De 
ce mai e menținut în func
ție ? Ce exemplu poate să 
dea el ortacilor mai ti
neri ? Probabil că după 
„exemplul" lui s-a luat tî- 
nărul Szekely, lipsind ne-

motivat o lună din șase 1
La sectorul IV, a com

părut in fața ortacilor Pe
tru Luță pentru cele 29 de 
absențe „agonisite". Mai 
mult decît el trebuia să 
roșească (măcar dacă ar a- 
vea atîta... curaj) Avram 
Lazăr. Dar, din 1 martie 
n-a mai dat pe la mină. A 
crescut, deci,. cifra absen
țelor nemotivate de la 
la 46. A rătăcit nu numai 
drumul spre mină, spre 
ortaci, ci si drumul în via-

Tot „în lipsă" au ‘‘ost 
„judecați" și aiți expo- 
nenți ai indisciplinei. Ne 
referim la Constantin Pă- 

_■ culete (8 nemodvate) — 
sectorul I; Nicolae Cr s- 
tea (26) și Dionisic Pali 
(23) — sectorul II;. Alexan
dru Dodi (19), Vasile Ca- 
targiu (13), Carol Lumper
dean (3) — sectorul IV. V. 
Catargiu â fost prezent. 
Cînd însă a auzit că tre
buie să dea seamă față 
de tovarășii de muncă pen
tru faptele sale a dat bir 
cu fugiți;. Semn că „nici 
în al 12-lea ceas n-a avut, 
curajul răspunderii 1

Părerile rostite, opinia
minerească exprimată ferm • 
ne îndreptățesc speranța, 
că vor găsi ecoul necesar, 
așteptat, în rîndurile ce
lor certați cu disciplina 
muncii, care sînt o piedică 
în realizarea planului. 
Consemnăm cîteva din a- 
ceste opinii: „Ce folos da
că muncesc bine cînd sînt 
eu noi, dacă prezența lor

ește... meteorică. Lipsesc 
atunci cînd ai mai mare 
nevoie de ei. Mina are ne
voie de oameni 
muncitori serioși. Or, 
nu au dovedit 
aceste calități (Andrei Ko- 
vald, miner,; „Superficia
litatea lui Luță, neseriozi
tatea lui Lazăr, sau Catar
giu, anihSează eforiurile 
colectivului. Au la dispo
ziție. acum, o ultimă șan
să. Sperăm că o vor folosi 
spre binele lor !“ (Carol 
Tivorak, maistru minier). 
„Prea multă înțelegere s-a 
dovedit pînă acum față 
de cei ce au nesocotit e- 
forturiie colectivului.
Ne-am săturat pînă peste 
cap de cei ce ne „cerșesc" 
o nemeritată clemență" 
(Ion Lițcan, maistru mi
nier).

Organizată de comitetul 
sindicalului (președinte 
Zaharia Parasca) șl de 
conducerile sectoarelor, 
„judecata muncitorească" 
de la mina Bărbăteni a 
constituit o reușită depli-

- nă. Acțiunea trebuie con
tinuată — după părerea 
noastră — cu toată fermi
tatea și hotărîrea cu care 
cei prezența au expus punc
tul de vedere colectiv, 
combătînd actele de indis
ciplină, Sub nici un mo- 
tiv. nil mâi trebuie tolera
te absențele nemotivate, 
aceste acte iresponsabile 
care au afectat realizările 
minei Bărbăteni, nu numai 
în anul 1983, dar și în de
butul acestui an 1

Ultimele „retușuri"; îna
inte de prezentarea in 
fața publicului, a standu
lui cu prepatate culina
re organizat de colecti
vul bucătăriei restauran- 

din Petroșani.

temporană, continuînd cu 
sistemul perfecționat al în
vățămîntului de toate gra
dele, pînă la posibilitățile 
oferite pentru afirmarea 
personalității tinerilor în 
producția materială, în ar
tă și cultură. Este cert că 
odată cu trecerea 
cppiilor de astăzi, 
lor de mîine li se vor a- 

,sigura condiții tot mai bu
ne, . la acest rezultat soci-' 
al avînd să contribuie în
suși progresul- economic 
din acești ani și ritmuri
le ce vor fi înregistrate în

anilor, 
tineri-

integri, 
ei 

încă —

(Urmare din pagina 1)

virtutea
’ principiilor umanitare câ? 

re-i călăuzesc în activita
tea lor, veghează la sta
rea de sănătate a popu
lației, ocrotesc familia și 
situează întreaga proble
matică a demografiei în 
sfera unor preocupări deo
sebit de responsabile. Au 
fost întreprinse m mieroa
se acțiuni educative, pen
tru cultivarea și <■< msoli-
darea convingerilor sănă
toase despre rațiunea de 
a fi a familiei — -aceea de 
a crește și educa cît mai 
mulți copii — a fost a- 
cOrdat mult sprijin tinere
lor mame, cărora am cău
tat să le întărim încrede
rea că vor beneficia de 
condiții optime pentru câ 
nou născuții să devină o 
mare și inegalabilă bucu
rie a familiei,
In lumina orientărilor tra

sate, toate aceste preocu
pări vor fi intensificate', 
pentru a contribui de â- 
cum în colo în și mai ma
re măsură la înfăptuirea 
nobilului deziderat al dez
voltării națiunii noastre 
socialiste, la progresul e- 
conomic și social al patri
ei, obiectiv care 
în perspectivă, 
unor generații 
viguroase, capabile să con
tinue măreața operă înce
pută de înaintașii lor.

impune, 
pregătirea 
sănătoase,

IN CADRUL uzinei e- 
lectrice 
început 
cursuri 
frecventate de 205 tineri. 
Cursanții se califică " în 

| meseriile cele mai soli- 
I citate in uzină : meca- 
I nd-epergCticieni, măcâ- 
I răgii, sudori și laborănți

I
I

Păroșeni și-au 
activitatea 4 
de calificare,

pentru determinări fizi
ce. (I.D.)

O REUȘITA întîlnire 
edueativ-distractivă a or
ganizat, vineri, comitetul 
sindicatului de lă I.C.S.M.I. 
Petroșani, dedicată feme
ilor care muncesc în a- 
ceastă mare întreprinde- , 
re comercială. Seara dis
tractivă a avut loc • la 
restaurantul „Jiul", unde 
fiecare participantă a gă
sit pe masă un buchețel 
de ghiocei. " ""p

LUNA MARTIE con
semnează începutul plan
tărilor de primăvară. O- 
dată cu topirea zăpezilor, 
organizațiile de tineret 
vor avea un larg cîmp 
de afirmare a inițiative
lor profund patriotice 
prin care se asigură dez
voltarea fondului fores
tier și îmbogățirea fru
mosului peisaj al patriei.

DUPĂ O TRADIȚIE 
comercială care nu a fost 
dată uitării, luna măr

— Ce perspective de 
{ dezvoltare, sprijinite de 

diversitatea materiilor 
prime necesare indus
triei mici, se prevăd ?

— Conducerea I.G.C.L. a 
analizat posibiltățiie de 
a diversifica activitățile 
în industria mică. „In 
iaborare cu Institutul 
mine avem în studiu 
ființarea unei cariere 
mare capacitate 

altă direcție o constituie 
preocuparea de a amena
ja o vărărie, materia pri-

industria
mica

m- ,
de 

mare capacitate pentru 
piatră de construcții. O

tie este și luna albitu
rilor. Magazinele de spe
cialitate au pregătit în 
acest'sens fondul de mar
fă corespunzător.

GENEALOGIE. Ștefan, 
Remi și Paul Decebal 
sînt încadrați ca lăcătuș, 
miner și, respectiv, strun
gar la I.M. Uricani. Cei 
trei frați aii urmat, încă 
de tineri,', pilda tatălui 
lor, care <. m ca'
măsurător de gaze în a-

mă necesară (calcar) exis- 
tînd în Valea Jiului. în
ființăm (în fosta centrală 
termică nr. 9 din cartierul; 
Aeroport — Petroșani), și o - 
unitate de confecții me
talice, în aceste zile în- '
eepîndu-se să se efectue
ze lucrări destinate re- 
condiționării containerelor 
defecte. Intr-o perspectivă 
apropiată vom înființa un 
centru destinat reparați-

ceeași întreprindere. Sim
plu și firesc s-a pus ast
fel bază unei vrednice 
genealogii minerești. (I.V.)

TAF. De peste șapte 
ani, tractoristul Vasile 
Norocel, de la U.F.E.T. 
Petroșani, utilizează TAF- 
ul încredințat tară repa
rații capitale. Cartea teh
nică susține că după 
5400 ore de funcționare, u- 
tilâjul 'acesta trebuie să 
intre • la -„reanimare". Va- 
siie Norocel ă - "rîumăratș

ilor de tapițerie. In aceas
tă perioadă sîntem în pli
nă acțiune de înființare a 
unor activități diversifica
te în industria mică din 
Valea Jiului, înfăptuind, 
în întîmpinarea marilor 
evenimente politice din via
ța națiunii noastre socia
liste — a 4’0-a aniversare a' 
zilei de 23 August și Con
gresul al XHI-lea al parti
dului — indicațiile partidu
lui nostru eu privire laș 
valorificarea cieplină si e-Ș 
ficientă a tuturor materi
ilor prime și materialelor 
refolosibile.

grijă și-l întreține tot cu 
grijă. (l.V.) . ' .

Rubrică realizată de 
Ion MUSTATĂ

de cîteva ori 5400, apoi 1
s-a plictisit; cu TAF-ul ’
însă lucrează, pe drumuri I
grele de munte, iarna |
ori. vara, aproape zi lu-
mină. Dar lucrează cu
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La virsta cind sfaturile prind bine.

Fotoreportaj realizat de 
Ștefan NEMECSEK

Animație de zile mari pe pîrtia bazelor didactice din Paring.

Mult soare ți zimbele pe albul strălucitor al zăpezii.

Fiecare cu „vehicolul" preferat. Cu tot „mobilierul" in mișcare.slalom vijelios, printre norti.

. ___

unu
_ cu aer curat, |

schiului, populează pîrtiiledin Paring. Fiecare sfîrșit de 
săptâmină dă prilejul de reunire a sute și sute de oameni 
din municipiul nostru și județele învecinate, atrași de 

' munte, de zăpadă, de peisajul mirific, parcă decupat din 
basme. ■ ■ ■ ■

In fotoreportajul nostru de astăzi vă prezentăm cite* 
va instantanee, surprinse intr-o duminică însorită petre
cută în Paring în mijlocul a numeroși schiori și turiști pre- 
zenți pentru a-și petrece timpul liber prin odihnă activă, 
relaxare ți amuzament. ■

• Exemplul acestor oameni inimoși poate fi urmat de 
oricine. Muntele vă așteaptă. Nici un efort nu va fi in 
zădar,.' ';3'k s'::»,.. ■ -

De multi ani, iarna n-o mai fost atit de darnică cu i 
iubitorii sporturilor de. iarnă, ca in actualul sezon alb. r 
Toți cei care au dorit să petreacă binemeritate clipe de ț 
odihnă și- relaxare la munte, au avut toate condițiile s-ol 
facă pe piscurile înzăpezite din jurul municipiului nos- .’ 
tru. Punctul de atracție numărul unu a rămas, totuși, Pa- ) 

' ringul. Zilnic," iubitorii înălțimilor cu aer curat, pasionații i 
« ■. v cfîrcît’ rlia

"v-

v

Emoție generală pe pirtie : trece în zbor Romeo Rd^a cu dettapianui i
„Ciorchine" alunecător pe buclucașa pungă de plce-i 

tic. ■ I

OS»v>---
/■•■•V.. \

Z '
■ ■■ • ' $

L,. ■

% 1

> •
|||k < &

„Bunica, tăticul și eu.

. ’i >. '

SP
• *-*

Galerie activă, pe vîrf de troiene.
:; ■; ș • ■' -y/ ._■ w -II1
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleara

i TOKIO 10 (Agerpres). — 
In Japonia continuă ac- 
țiuniie de protest ale opi-

1 niei publice împotriva pla
nurilor de a transforma te
ritoriul țării intr-un arse
nal nuclear american. Sub 

; deviza „Nu rachetelor To
mahawk pe teritoriul ni
pon", în orașul Aomori a 
avut loc o mare demons- 

; trație de protest împotri- 
; va planurilor anunțate 
; de S.U.A. de, a dota, în- 

cepînd de Ia 1 iunie, na
vele flotei a Vil-a ame
ricane cu rachete .Toma
hawk". Manifestații anti
războinice au avut loc, de

- asemenea, într-o serie de 
I orașe și regiuni unde sînt 
i amplasate obiective mili

tare americane.

Exercițiu de desfășurare a rachetelor nucleare 
de croazieră, în Marea Britanie

! ; LONDRA 10 (Agerpres).
— In pofida opoziției popu- 

’ lației britanice, exprima
tă în numeroase manifes
tații, cu participarea a 
milioane de oameni, în 

' Marea Britanie a avut loc 
\ primul exercițiu de desfă- 
i șurare a rachetelor nucle- 
; are de croazieră america- 
• ne amplasate la baza ae

riană Greenham Common.
Lansatoare mobile, auto- 
purtate, dotate cu rachete

A doua duminică a lunii 
martie. Piftiile înzăpezite 
din Paring, cele de la 
Straj^ sau Pasu Vîlcan vor 
fi, și astăzi, asaltate de nu
meroșii iubitori ai schiului. 
Dar, concursurile încep să 
se rărească, semn că adie 
un vînt de primăvară... .

Fotbalul — acest sport 
care domină cu autoritate 
ca atractivitate, este pre
zent astăzi în Vale prin 
două „capete de afiș", Le 
vom lua în ordinea dispu
tării. La ora 11. pe stadi
onul .din Lupeni, divizio
nara B (cu un lot pe ca
re .și-l doresc multă echi
pe de prima divizie) va 
susține prima partidă
teren propriu din retur, ad
versară fiihdu-i formația 
^Armătura" Zalău. Elevii 
antrenorilor P. Libardi și

Navomodelism
Pentru a doua oară consecutiv, 

în posesia trofeului 
„Mircea cel Bătrîn“

In perioada 1—4 martie, 
navomodeliștii de Ia Clu
bul sportiv „Jiul" Petro
șani au participat la pri
mul concurs republican al 
anului, organizat de Insti
tutul de marină Constan
ța și dotat cu trofeul „Mir
cea cel Bătrîn". In compa
nia unor echipe cu loturi 
valoroase pe plan națio
nal și internațional, mode- 
lîștii clubului sportiv 
„Jiul" Petroșani au avut 
o comportare excelentă 
Ia toate probele impuse de 
regulament, reușind în 
final să se claseze pe pri
mul loc în clasamentul pe

DELHI 10 (Agerpres). — 
Conferința națională îm
potriva pericolului unei 
catastrofe termonucleare, 
desfășurată în prezența a 
peste 3 000 de delegați re
prezentând pături largi 
ale populației din India, 
angajate în lupta pentru 
pace, destindere interna
țională și dezarmare, și-a 
încheiat lucrările. In ca
drul dezbaterilor a fost 
relevată necesitatea strin
gentă a adoptării de mă 
suri în direcția continuă
rii procesului de destin
dere, intensificării luptei 
împotriva escaladării cursei 
înarmărilor, și în primul 
rînd a celor nucleare, con
solidării păcii în întreaga 
lume.

de croazieră, au părăsit 
teritoriul bazei pentru a 
face exerciții în zona în
conjurătoare.

Pentru a face posibil e- 
xercițiul, amînat cu cîte- 
va luni din, cauza mișcării 
antinucleare, poliția a în
conjurat rămășițele tabe
rei de pace de la Green- 
ham Common, imobilizînd 
pe femeile care, de doi ani 
și jumătate, fac cu rîndul 
de permanență în fața că
ilor de acces ale bazei.

SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT *-SPORT 9 SPORT ® SPORT « SPORT

Avancronică sportivă
I. Rus vor, cu siguranță, 
să. confirme că, pe baza e- 
voluției din tur, pot emi
te pretenții pentru un loc 
fruntaș.

La numai cîteva ore, mai 
precis cu începere de la 
ora 15,30, divizionara A 
Jiul primește vizita uneia 

. dintre revelațiile actualu
lui campionat, F.C. Bihor. 
Cu A. Kun și Gheorghe 
Dârăban pe banca antreno
rilor, dar eu „vulpoiul” 
Grosu în teren și în frun
tea marcatorilor, echipa 
de pe malurile Grisului 
vine, probabil, cu ambiția 
de a escalada pozițiile su
perioare ale clasamentu- 

pe' Iui. .Cu siguranță însă, că
sobrietatea lui Cavai, preci
zia lui Mircea Popa, clar
viziunea lui Găinari, (dove
dită pînă acum), precum 

cluburi și asociații sporti
ve. Locurile fruntașe ocu
pate de maeștrii sportului 
Leontin Ciortan și Frie- 
derich Csaszar, de cei mai 
tineri coechipieri ca : Pe
tre Abraham, Doru Ta- 
maș, Daniela Ciortan, Ti- 
beriu Csaszar și Marius 
Meszaroș au făcut ca tro
feul pus. în joc să fie cu
cerit pentru a doua oară 
consecutiv de modeliștii 
din Petroșani. Tuturor fe
licitări și noi succese în 
competițiile interne și in
ternaționale ale acestui an !

S. BĂLOI

Dialog greco-cipriot 
la înalt nivel

ATENA 11 (Agerpres). 
— In cursul convorbirilor 
desfășurate la Atena între 
președintele Greciei Cons- • 
tăntin Karamanlis, și pre
mierul Andreas Papan- 
dreu pe de altă parte și 
președintele Ciprului Spy
ros Kyprianou,^ pe de o 
parte, a fost" analizată 
problema cipriotă.

Cele două guverne de- 
clară că eforturile 
desfășurate de secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, consti
tuie în acest moment spe
ranța cea mai puternică 
pentru ajungerea la o so
luție justă a problemei ci
priote.

CALENDAR
LUNI, 12 MARTIE

— Alegeri parlamentare parțiale în Ior
dania.

— La Lausanne a doua sesiune a Confe
rinței asupra dialogului în Liban.

— Moscova ; a IV-a rundă a consultări
lor dintre trimișii speciali ai guver
nelor Chinei si U.R,SJS.

MARȚI, 13 MARTIE
—• Copenhaga : Reuniunea de două zile 

a miniștrilor de externe din țările 
nordice.

— Vizita președintelui Republicii Popu

SiPTiMlm
lare Chineze, Li Xiannian, în Tur
cia (13—18). ■

MIERCURI, 14 MARTIE
■— Vizita primului ministru al Portuga

liei, Mario Soares, la Washington.
VINERI, 14 MARTIE

— Stockholm: încheierea primei etape 
a Conferinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare în Europa.

— Conferința națională a P.M.U.P. 
(16—18).

— Reluarea convorbirilor M.B.F.R. de la
Viena. ■ '

și iureșul lui Băluță și al 
celorlalți componenți ai e- 
chipei antrenate de Gogu 
Tonca voi- dovedi că vije
lia Jiului va fi superioară 
„cursului"... fostului „Cri- 

șUl". Așteptăm victoria 
gazdelor și un spectacol 
fotbalistic de calitate.

Tot astăzi, cu începere 
de. la ora 11, pe terenul 
din dealul Institului are 
loc unul dintre derby-uri- 
le returului campionatu
lui diviziei A de rugby. 
Protagoniste sînt „Știința" 
Petroșani și „Steaua" 
București. Adică, ocupan
tele locurilor și 7 și, res
pectiv, 2. Cu siguranță, e- 
chipa militară, aflată la 2 
puncte de lider (Dinamo), 
țintește un rezultat bun. 
Dar, pe terenul propriu, 
„Știința" este o formație 
care știe să se impună. 
Răraîne să confirme.

Reîntorcîndu-nev la fot
bal, o informație: în baza 
hotărîrii: F.R.F., publica
tă în ziarul „Spor
tul" de j o i, 8 
martie a c., returul campi
onatului diviziei C se a- 
mînă, urmînd a începe în 
25 martie a.c. Aceasta da
torită condițiilor atmosfe
rice și impracticabilitățiî 
terenurilor de joc.

Alexandru TĂTAR

BUDAPESTA 10 (Ager
pres) — In cadrul con
cursului internațional de 
haltere de la Budapesta, 
dotat cu trofeul „Cupa 
Pannonia", sportivul ro
mân Constantin Urdaș a 
obținut o notabilă- victo-

GUVERNUL NICARA
GUAN A ADRESAT O 
NOTA DE PROTEST se
cretarului de stat ameri
can, George Shultz, în ca
re acuză Administrația 
S.U.A. că „încurajează ac
țiuni ce urmăresc pertur
barea procesului de trans
formări democratice din 
Nicaragua", informează a- 
genția France Presse.

SIMBĂTA S-AU DES
CHIS LA RIAD lucrările 
reuniunii miniștrilor a- 
facerilor externe ai țărilor 
membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului. Te
ma principală a dezbate
rilor o constituie situația 
actuală din regiune. Vor
bind în ședința de deschi

Alpinism

Debut de
Recenta ediție a alpinia- 

dei pentru tineret (etapa 
de iarnă) a prilejuit o îm
bucurătoare constatare; pe 
dificilul traseu din Rete
zat a fost înregistrată și 
formația noii secții a Aso
ciației sportive „Jiul" Pe- 
trila, care a ocupat, în fi
nal, locul VII, din 14 for
mații participante. Mai 
mult chiar, în etapa de 
două zile, cu o noapțe . în 
bivuac, Vîrful Retezat — 
Vîrful Mare, „echipajul" 
antrenorului Vasile. Ato
mi a reușit locui secund, 
după A.S.A. Brașov, per
formanță deosebită dacă se 
iau în considerare viscolul 
și lipsa de experiență com- 
petițională a tinerilor al- 
piniști Doru Almăjan, Va
sile Nagy, Florin Riza 
Dumitriu, a rezervelor lor 
Gigi Pancu și Vasile Rusu, 
în majoritate colegi de 
munpă Ia sectorul de in
vestiții al minei Petrila. 
Traseul, cu gradul de di
ficultate 4B, a cuprins pro
be de schi și escalade în 

• perete, solicitînd condiția 
fizică, ambiția, pregătirea 
tehnică a alpiniștilor, dar 
și-au spus cuvin tul și ma
terialele sportive folosite.

TELEX
rie, clasîndu-se pe primul 
loc la categoria 82,5 kg cu 
rezultatul de 367,5 kg 
(162,5 plus 205 kg). Pe lo
curile următoare s-au si- 

dere, ministrul de stat 
pentru afaceri externe al 
Qatarului, șeicul Ahmed 
Bin Seif al Thani, a subli
niat necesitatea de a se 
pune capăt conflictului din
tre Iran si Irak.

ACCIDENTELE DE CIR
CULAȚIE rutieră, în țări
le membre ale C.E.E., se 
soldează anual cu peste 
SO 000 de morți și 1,5 mi
lioane de răniți, relevă un 
raport al Comisiei Pieței 
Comune, dat publicității la 
Bruxelles.

UN VISCOL EXTREM 
DE PUTERNIC s-a abă
tut, vineri, asupra zonelor 
din nord-estul S.U.A., pro- 
vocînd grave perturbații 
în transporturile rutiere și 
feroviare și determinînd 
închiderea temporară a 
aeroporturilor, relatează a- 
genția Associated Press. 
Potrivit unui prim bilanț, 
17 persoane și-au pierdut 
viața.

bun augur
In clasamentul general pe 
echipe, primele trei locuri 
au revenit unor formații 
cu multă experiență în 
acest domeniu —- „Dina
mo" Brașov, A.S.A. Bra
șov și „Torpedo" Zărnești.

Pentru început — dacă 
luăm în seamă și competi
ția care a precedat con
fruntarea republicană, 
„Cupa Energia", desfășu
rată sub egida asociației 
sportive omonime din De
va — această reînnodare 
a tradiției alpinismului din 
Valea Jiului merită sub
liniată, aici în cuiburile de 
vultur ale Retezatului, Șu- 
reanului, Parîngului și Vîl- 
canului, alpinismul trebu- 
buie să se afle la el aca
să. Iată de ce sugerăm ca 
problemele acestui sport 
de anotimp să fie puse în 
discuția veteranilor săi, 
foști sportivi din Petroșani, 
Aninoasa etc., în așa fel 
ca numărul secțiilor de 
performanță, 
să sporească, propaganda 
în favoarea alpinismului 
să cuprindă, în forme a- 
jlecvate de organizare, și 
mai tînăra generație a 
Văii. (I.V.) 

tuat Arsen Zlatev (Bulga
ria) — 362,5 kg și Laszlo 
Barsi (Ungaria) — 355 kg.

La categoria 75 kg, pri
mul loc a fost ocupat de 
Aleksandr Varbanov (Bul
garia), cu 340 kg.
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. ' FILME -
DUMINICA, 11 MARTIE 1984

PETROȘANI — 7 N°"
iembrie; Revanșa; Unirea: 
întoarcerea pe front; Pa* 
ringul: Fructe de pădure.

LONEA: Competiția;
ANINOASA : R. Carlos 

și diamantul roz.
VULCAN — Luceafărul’ 

Sfîrșitul nopții.
LUPENI — Cultural: 

Omul păianjen se întoarce.
URICANI: Lovind o pa

săre de pradă.
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DUMINICA, 11 MARTIE 1984

8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. 

10,00 Muzica pentru toți.
10.30 Viața satului. 
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefilmoteca de 

ghiozdan.
Arabela
(episodul 2) (color).

13,00 Album duminical:
Din cuprins — Telex; 
Versuri; Muzică u- 
șoară și populară, 
Reportaje, Filme do
cumentare; Desene 
animate, Telesport 
(oră 15,30) — fotbal s 
Universitatea Craio
va — Sportul stu
dențesc — transmisie 
directă de la Craio
va.

18.20 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,40 Muzică populară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

— Sport (P.C.)
19.20 Concertul extraordi

nar al formațiilor 
muzicale ale Radio- 
televiziunii Române 
(color), pentru oame
nii muncii din muni
cipiul Buzău,

20,00 Telecinemateca
„ Julie și J’rank“

21.30 Cîntec de primăvară 
(color).

21.50 Telejurnal
— Sport (P.C.)

22,00 închiderea prpgramu- 
' lUl. . '

LUNI, 12 MARTIE 1984

20,00 Telejurnal (P.C,).
20.20 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 20,40 A patriei 
cinstire. 20,50 Pentru un 
zîmbet de copil. 21,05 Din 
cele mai frumoase cînte- 
ce — cu Tudor Gheorghe. 
21,25 Film românesc în

serial. Ecranizări după 
opere literare. Cod in (ul
tima parte) (color). 21,45 
Stop-cadru pe mapamond. 
22,00 Capodopere, mari 
interpreți. 22,15 Telejurnal 
(parțial color).
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MEMENTO
•««**<<* I MII» ■ Ml»I »■«>«>

Mica publicitate
SCHIMB gorsoniero con

fort I Hoc Hermes M5, ef 
IV, op. 26, cu apartament 2-3 
camere (zona Hermes). (359)

ANUNȚ DE FAMILIE >

PIERDEREA celui care 
a fost

TOMA CORNEL
ne-a întristat profund. 
Sîntem alături de soție 
și copii. Familia Oanța

Vasile. (360)

✓
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