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12 MILIOANE TONE

A CĂRBUNE EXTRAS

0 concluzie după prima decadă a lunii

Primul trimestru poate fi încheiat 
cu planul la cărbune depășit

■ 7 întreprinderi miniere, cele cu sarcinile de plan depășite, au tota
lizat, la încheierea primei decade a lunii martie, un plus de peste 13 400 
tone de cărbune. ' / .;■■■■

■ Minele Uricani, Livezeni, Vulcan și Paroșeni au extras producții 
suplimentare care depășesc cîte 2000 tone de cărbune, fiecare.

■ Cea mai mare producție suplimentară au înregistrat-o minerii de Ia 
Uricani — una dintre importantele furnizoare de cărbune pentru cocs — 
2979 de tone.

Situația 
realizărilor

(IN PROCENTE)
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10.
11.

I.M. Livezeni
I.M. Uricani 
I.M. Dîlja 
I.M. Paroșeni

Vulcaji 
Petrila 
'Aninoasa 
Lupeni 
Lonea

Bărbăteni

I.M.
IM.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
Exploatarea dc 
cariere Cîmpu 
lui Neag 
C.M.V.J.

116.9
112,5
109,0
107.9
104.9
104,3
102,0
94,6
92,2
88,8

La încheierea primei 
decade a lunii martie, ma
joritatea ; întreprinderilor 
miniere ale Văii Jiului 
continuă să înregistreze 
noi și importante succe
se, rezultatele fiind o con
firmare elocventă a opti
mismului manifestat ia în
ceputul anului..

Cu toate acestea, nerea- 
lizările celor patru uni- 

ră- 
de

r

lizările celor patru 
Lăți miniere care au 
mas sub prevederile 
plan decădale au depășit 
nivelul plusului atins de 
celelalte șapte întreprin
deri, astfel îneît Combina
tul minier, la nivelul Văii 
Jiului, nu și-a realizat 
pentru prima dată în acest 
an prevederile de' plan 
decît în proporție de 97,9 
la sută.

Cea mai mare nereali-

zare o înregistrează cari
era Cîmpu lui Neag ■— 
minusul cifrîndu-se la a- 
proape 12 000 tone de căr
bune. Deși în a doua ju
mătate a lunii ianuarie, 
directorul unității, ing. Du
mitru Albescu, declara cu 
sinceritate că „Planul lu
nii ianuarie nu-1 putem 
îndeplini, minusul de pînă 
acum este prea mare pen
tru a putea fi recuperat", 
preciza" “Important este, că 
la nivelul colectivului e- 
xistă un climat sănătos, 
un climat propice unei ac
tivități susținute astfel 
îneît ne vom realiza pre
vederile de Plan ale tri
mestrului I“.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

L
hărniciei minerești

La nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor Ia 
sfîrșitul primei decade a lunii martie arată astfel:

je frontale (—); abataje cameră — 
Gheorghe Matei — plus 520 tone; lucrări 
de pregătiri — David Laszlo; lucrări de 
investiții — Gheorghe Stoica.

I. M. Paroșeni
Sectorul I — plus 2025 tone; abataje 

frontale — Gavrilă Mesaroș — plus 1087 
tone; abataje cameră (—); lucrări de 
pregătiri — Vasile Cojocaru;. lucrări de 
investiții — Alexandru Laszlo.

1. M. Vulcan
Sectorul V — plus 604 tone; abataje 

frontale — Mircea Murărașu — plus 325 
tone; abataje cameră — Traian Bocșa — 
plus 470 tone; lucrări de pregătiri — 
Ion Iriza; lucrări de investiții — Gheor
ghe Buță. -

I. M. Livezeni
Sectorul III — plus 667 tone; abataje 

frontale — Cristea Valache — plus 241 
tone; abataje cameră (—); lucrări de 

'pregătiri — Gheorghe Lițcan; lucrări de 
investiții — Mircea Secrieru.

I. M. Uricani
; Sectorul II A — plus 1294 tone; aba
taje frontale — Pețru Mandriș — plus

Ion Nico- 
de pregă- 
lucrări de

840 tone; abataje cameră — 
lae —- plus 306 tone; lucrări 
tiri — Victor Mezambrovschi; 
investiții — Andrei Tokeș.

I. M. DîljaIa Sectorul III — plus 1762 toile; abater

Sîmbătă și duminica, in acțiunile
de înfrumusețare

Debut
,Așa <cum am mâi anun

țat, sîmbătă și duminică, 
în Valea Jiului au debu
tat primele acțiuni rodni
ce de curățenie ș: înfru
musețare din acest înce
put capricios de primăva
ră. Sîmbătă di
mineața, 35 de elevi din 
clasa a X-a ,,H“ a Liceu
lui industrial din Petro
șani, însoțiți de maiștrii

rQdnic
instructori Iosif EmănoH și 
Francisc Streifferd a U să
pat gropile pentru arborii 
ornamentali ce urmează să 
fie plantați în scuarul din 
intersecția străzii I. Crean
gă cu Bulevardul Republi
cii. Duminică pregătirile 
în vederea plantărilor de

Toma ȚAȚARCĂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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■ Curier juridic

■ Rubrica „Vă in

formăm”

Una dintre lucrările 
de investiții efectuate 
de brigada condusă de 
Mihai Bacosi — forma
ție de lucru cu bune re
zultate din sectorul IV 
al minei Paroșeni.

Foto : N. ȘTEFAN"
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în spiritul cuvîntării tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior

Dispunem de minunate 
condiții sociale pentru a 

asigura dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste

Una dintre cele mai im
portante funcții ale fami
liei este funcția de procre- 
ație. Procrearea copiilor în tale periodice, 
familie trebuie privită a- Consultația 
tent, din punct de vedere este una dintre erudițiile 
biologic, cît și din punct 
de vedere social ca re- 
producere a forței de mun
că pentru societate.

Dată fiind importanța 
majoră a acestei funcții, 
problema natalității în 
țara noastră a stat și stă 
în permanență în atenția 
conducerii superioare de 
partid și de stat,

O dovadă concludentă 
este Plenara lărgită a Con
siliului Sanitar 
organizată din 
personală a 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., care a 
analizat problema crește
rii natalității, asigurarea 
unui spor natural cores
punzător al populației, o- 
crotirea mamei și copilu
lui — factori esențiali în 
dezvoltarea națiunii noas
tre.

Pentru asigurarea unei 
natalități ridicate, în aeti-

' .&S08S■*■■■■■■
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vitatea medicului specia
list, un rol deosebit îi re
vine consultației

privită a- Consultația

Superior, 
inițiativa 

tovarășului

SPORT
ded Cronicile meciurilor 

fotbal susținute acasă 
de echipele „Jiul" Pe
troșani și „Minerul" 
Lupeni.

d Clasamentele diviziilor 
A și B de fotbal.

■ Ediția ’84 a „Cupei ve
teranilor" la schi, des
fășurată, în Paring. "

La înfrumusețarea zo
nei din jurul blocului, 
odată cu primele sem
ne de Primăvară.

(Continuare în pag. a 2-a) Foto: Șt. NEMECSEK

prena-

prenatală

esențiale ale obținerii unor 
nou născuți sănătoși. Ea 
are un profund caracter 
profilactic. Scopul ei este 
ca femeia să treacă prin 
perioadele de sarcină, naș
tere și lehuzie fără urmări 
nedorite, iar copilul să fie 
născut la termen, cu posi
bilități normale de dezvol
tare fizică și psihică.

Organismul femeii în pe-
Dr. loan HAIDUC, 

medic primar obstretică- 
ginecologie, șef secție 

Maternitate Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

Bucuria 
de a crește 
■copii

Numai cine are copii în
țelege cît adevăr se află în 
cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, rostită la ședința Con
siliului Sanitar Superior. 
Eu muncesc Ia întreprin
derea de tricotaje din Pe
troșani și îmi găsesc timp 
pentru a mă ocupa îndea
proape de cei 4 copii ai 
mei. Oricine își poate da 
seama că nu este ușor să 
crești copiii, sînt uneori 
și momente mai grele, în
să le uiți atunci cînd îi 
vezi că învață bine și sînt 
un ajutor în casă.

Maria MASTAN, 
confecționeră, 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Experiența unui colectiv demonstrează
EFICIENȚA ECONOMICĂ 

are Ia bază buna gospodărire
ECONOMISIREA PE ȘANTIERE

Tn anul 1984, colectivu
lui șantierului 4 Lupeni al 
I.C.M.M. îi revine sarcina 
de a realiza lucrări de 
construcții și montaje în 
valoare de peste 68 mili
oane lei. Din rezultatele 
dobîndite în primele două 
luni ale acestui an se poa
te deduce că harnicul co
lectiv. al șantierului 4 va 
realiză integral planul a- 
tît valoric cît și la produc
ția fizică. în iuniie ianua
rie și februarie, deși con
dițiile de lucru pe șantier 
au fost destul de grele, 
planul a fost nu numai 
îndeplinit, ci și depășit, cu 
peste 10 la sută.

Deosebit de- semnifica
tiv este însă faptul că re
alizarea Și < 
cânilor de \ 
în condiții 
conomică. 
eficientă a 
prin buna 1 
materialelor 
punct de lucru, cheltuieli
le materiale la 1000 lei 
producție au fost mai mici 
decît cele planificate. Cum 
au fost obținute aceste re
zultate ? 
furnizat 
Fusu. tehnician cu urmă
rirea producției, secreta
rul organizației de partid 
a șantierului 4 Lupeni : 
„în centrul preocupărilor 
noastre se înscrie în mod 
constant hotărîrea de a 
înfăptui neabătut indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge-

depășirea sat- 
plan s-a făcut 
de eficiență e- 
Prin folosirea 
dotării tehnice, 
gospodărire a 

• la fiecare

Amănunte ne-a 
tovarășul Petru

neral al partidului nostru, 
cu privire la economisi
rea materialelor, la spori
rea eficienței muncii pe 
șantiere. Rezultatele bune 
obținute se datoresc oame
nilor, spiritului gospodă
resc de care dau dovadă 
șefii formațiilor de lucru 
și maiștrii. Dau, ca exem
plu echipa de lăcătuși con
dusă de loan Popa ■— ca
re a cîștigat locul I pe în
treprindere în întrecerea 
pe anul 1983 — echipă în 
care domnește un puternic 
spirit gospodăresc. Mate
rialele, piesele de schimb, 
sculele și dispozitivele de 
lucru sînt bine gospodă
rite și întreținute. Deviza 
echipei este — „să evităm 
zi de zi risipa !“.

Despre spiritul gospodă
resc existent pe șantier 
vorbesc elocvent faptele. 
La sediul organizării de 
șantiere se află containe
re în care se adună sepa
rat deșeurile de aluminiu, 
cupru și fier. Brigada de 
zidari condusă de Constan
tin Anofie, formația de 
fierar betoniști a iui Iosif 
Borșodi, dulgherii din e- 
chipele conduse de. Eme- 
ric Fazakaș și Toma Achî- 
riloaie dovedesc un înalt 
simț gospodăresc, realizea
ză lucrări de bună calita
te, cu consumuri de mate
riale la nivelul normati
velor în vigoare. Mortarul

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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CURIER JURIDIC
UNGUR. ALEXANDRU, form dispozițiilor legale,

” 4 munca prestată peste pe-
de ani, dinaintea rioada normată se com

pensează cu timp liber 
corespunzător, iar în li
nele situații compensa
rea se face in bani. Mo
dalitățile concrete sînt 
stabilite prin dispoziții 
speciale, pe care trebuie 
să le cunoască factorii cu 
răspundere în domeniu 
și să le aplice ca atare. 
Oricum, munca efectiv 
prestată nu poate rămî- •

Petroșani: Vechimea de 
27 
transferului la cerere, nu 
se ia in calcul pentru sta
bilirea sporului de ve
chime. Condițiile pentru 
calcularea Vechimii " ne
întrerupte în aceeași u- 
nitate, în raport de care 
se stabilește sporul de 
vechime, sînt prevăzute 
expres prin dispozițiile 
cuprinse în art. 8 și 9 din 
Legea nr. 1/1970, iar si- . _ .____ ___ -
tuația dv. nu se încadrea- ne necompensată, iar dv. 

puteți să vă adresați pen
tru aceasta comisiei de 
judecată din unitate.

HOALGA VISTIAN, Pe
troșani: Potrivit dispo
zițiilor art. 3V din Decre
tul nr. 208/1977 c.u pri
vire Ia învățăm! ritul pro- 

____,____________ , fesional, pe baza diplo-
terea copiilor încredin- mei de absolvire a școlii 
țăți mamei. în sensul profesionale titularul se 
dispozițiilor Codului fa- încadrează în producție 
miliei, pentru a se asi- ca muncitor calificat 
gura egalitatea de trata- categoria a Il-a de 
ment a copiilor (frați), cadrare, la nivel de ba
s-a decis ca părintele ca- ză, urmînd ca promova
re are venituri mai mari 
să contribuie și la între
ținerea copiilor încredin
țați celuilalt părinte;

UN GRUP DE ELEC
TRICIENI, Lupeni: Con-

V1 ’ :-'y- --'Ș-

ză în aceste prevederi.
IANASKA FERENCZ, 

Lupeni. Faptul că vi s-au 
încredințat doi copii, i«y 
fostei soții ceilalți doi, 
ca urmare a divorțului, 
nu atrage, în ce vă pri
vește, absolvirea de a 
participa îfiaterral la creș-

în 
în-

rea în continuare, în trep
te și categorii, să inter
vină cu îndeplinirea con
dițiilor cerute de lege.

Die ȘEKBAN, 
jurist

(Urmare din pagina 1)

arbori ornamentali au con
tinuat. 50 de elevi din cla- 

. sele mari ale Școlii gene
rale nr. 5, alți 50 de elevi 
de la Școala generală nr. 
6 și 60 de elevi de la Școa
la generală nr. 7, toate din 
cartierul Aeroport Petro
șani, au săpat gropi în 
sectorul Casei pionierilor 
și șoimilor patriei și pe 
laturile străzii Republicii 
în cartierul Aeroport. ■ Un 
numeros grup de tineri 
uteciști au scos de pe ver- 
sanții din jurul Petroșa- 
niului și plantat în peri
metrul orașului 120 de mes
teceni și pini. Au fost pre
zenți în sectorul lor de ac
tivitate și elevii de la Li
ceul economic și de dreRț 
administrativ. După apre
cierile lucrătorilor de la 
Consiliul popular munici
pal, participarea celorlal
te școli, îndeosebi a Liceu
lui de matematlcă-f izică,
la aceste ’ prime acțiuni 
de curățenie și înfrumu
sețare nu s-a situat la ni
velul dorit. De asemenea, 
nu s-a înregistrat partici
parea așteptată din partea 
cetățenilor.

Paralel cu acțiunea de 
plantare, sectorul de gos
podărie comunală a organi
zat transportarea rezidu
urilor și viiturilor de pe 
mai multe străzi. Astfel, 
sîmbătă au fost transpor
tate viiturile, strînse de 
locuitori, de pe strada Cu
za Vodă; duminică aceas
tă activitate a continuat, 
efectuîndu-se - aproximativ 
60' de transporturi de , re-, 
ziduuri și viituri de pe 
străzile Cărbunelui, Fr. 
Engels — zona gării, I.L. 
Caragiale, Grivița Roșie, 
Cloșca.

Lucrări ample, avînd 
drept obiectiv principal 
îmbogățirea „zestrei** verzi 
a localităților, au avut loc 
și în orașele Vulcan, Lu
peni și Petrila.

Completarea spațiilor de
ja plantate, plantările noi, 
ca și evacuarea rezidu
urilor acumulate în unele 
cartiere, impun intensifi
carea acțiunilor de cură
țenie și înfrumusețare, cu r 
participarea largă ă" tutu
ror cetățenilor.' ,

Primul trimestru poate fi încheiat 
cu planul la cărbune depășit

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1) șitul trimestrului î vom 
avea un plus de 5000 tone 
de cărbune cocsificabil".
Pentru ca mina, colecti-

Angajamentul optimist 
nu este confirmat de si
tuația realizărilor. Minu- vul întreprinderii să-și o- 
sul, la zi, de Ia începutul 
anului fiind de aprope 
55 700 tone de cărbune.

într-o situație destul de 
grea se află și mina, Lu
peni, care după ce a în
cheiat prima lună cu 
plus de peste 1000 
de cărbune pentru 
a încetinit ritmul, 
gînd să încheie luna fe
bruarie cu un minus de 
aproape 8000 tone de căr
bune, brut, iar la sfîrșitul 
primei decade a acestei 
luni minusul era deja de 
peste 3600 de tone.

Cu. alte cuvinte de. Ia în
ceputul anului mina are 
un minus ce depășește 
10 000 - ..tone de cărbune 
brut. Reamintim cu aceas
tă Ocazie declarația direc
torului minei, ing. Titus 
Costache, făcută în a do
ua parte a lunii ianuarie, 
după ce ne prezentase con
dițiile favorabile existen
te la mină Lupeni pentru 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan : „Vom 
încheia luna ianuarie cu 
planul realizat, iar la Sfîr-

un 
tone 
cocs, 

ajun-

noreze angajamentul va 
trebui ca pînă la sfîrșitul 
lunii, în cele 20 de zile 
calendaristice care au mai 
rămas, să obțină o pro
ducție suplimentară medie 
zilnică de aproape 800 to
ne de cărbune.

La celelalte două între
prinderi miniere, cota re
alizărilor nu șe ridică la 
nivelul prevederilor Ia zi 
pe acest trimestru și a-

ceasta datorită minusuri
lor din prima decadă, dar 
totuși au șanse mari să-și 
îndeplinească sarcinile de 
plan lunare și trimestriale.

Oricum, colectivele ce
lor patru unități miniere 
care nu au sarcinile de 
plan realizate, au obligația 

_ ca cel puțin de acum și 
pînă" la sfîrșitul lunii să 
se mobilizeze exemplar și 
să-și îndeplinească preve
derile de plan.

Combinatul minier Va
lea Jiului trebuie să-și re
alizeze sarcinile de plan 
lunare și trimestriale !

se recepționează numai în 
lăzi special amenajate, că
rămizile sînt descărcate 
din autocamioane cu mîna 
pentru a nu se deteriora. 
Fierul beton, materialul 
lemnos, diverse alte mate
riale din care rezultă une
le resturi sînt adunate cu 
grijă, iar cofrajele din lemn 
și prefabricate sînt utili-, 
zale pînă la epuizare.

Datorită rezultatelor bu
ne, a punctajelor maxime 
obținute în anul trecut, 
colectivul șantierului 4 
Lupeni s-a situat pe pri-

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești
< / .3 ,/■ (Urinare din pag. I)
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Experiența 
unui 

colectiv

Sute de elevi de la școlile din Vulcan au fost 
prezenți duminică, la o amplă acțiune patriotică de 
înfrumusețare.

I. M. Petrila
Sectorul IV

. Ștefan Alba •
Constantin Dumitrașcu — plus 60 tone; 
pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări de 
Constantin Borș.

I. M. Aninoasa
Sectorul I — plus 1500 tone; abataje

Pavel Dediu — plus 632 tone;' abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Francisc Mate; lucrări de in
vestiții — Alexandru Gaboș.

1. M. Lupeni

plus 1276 tone; abataje frontale — 
plus 300 tone; "abataje cameră — 

lucrări de 
investiții —

frontale

Sectorul IV — plus 3560 tone; abataje frontale ■ 
Teodor Boncalo — plus 1600 tone; abataje cameră — 
Ion ROtaru — plus 7Q tone; lucrări de pregătiri — 
Grigore Floreă; lucrări de investiții — Dionisie Zoia.

L M. Lonea
Sectorul III — plus 940 tone; 

Florea Anton —■ plus 414 tobe; 
Ludovic Repaș — plus 298 tone; 
tiri — Dumitru Costinaș; lucrări 
hai Anton. .

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje cameră 

— Ștefan Galcz — plus 126 tone; lucrări de pregă
tiri — Ion Nîchita; lucrări de investiții (—).

Cariera cîmpu lui Neag

abataje frontale — 
abataje cameră — 
lucrări de pregă- 
de investiții — Mi-

-

mul loc în întrecerea soci
alistă din cadrul I.C.M.M. 
Rezultatele bune . înregis
trate pe acest șantier în 
primele două luni ale anu
lui și în prima decadă a 
lunii martie constituie 
garanția înfăptuirii sarci
nilor sporite de plan diir 
anul 1984. „Pe noi nu ne 
mulțumesc deplin rezulta
tele obținute — ne-a de
clarat tovarășul Carol 
Ridzi, șeful șantierului. 
Sîntem conștienți* că dis
punem' de mari rezerve 
pentru a spori și mai mult 
eficiența muncii. Avem un 
colectiv de oameni har
nici, pricepuți, din care aș 
remarca în mod deosebit 
pe maiștrii Nicolae Dra- 
goș, loan Dascălu,. Nicolae 
Belgun, Viorel Benea, Er
vin Wiesenmayer, Emeric 
Kiss, fapt care ne-a per
mis să chemăm la întrece
re celelalte colective ale 
șantierelor din cadrul 
I.C.M.M. Sfntem hotărîți 
să obținem și în acest an 
locul I în întrecere, cu cel 
mai bun punctaj, să obți
nem rezultate superioare 
în gospodărirea bunurilor 
șantierului și creșterea 
ficienței economice".

e-

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

'Urmare din pag I)
Dispunem, de condiții sociale

tor consultații gravidei i se 
face și educația sanitară 
necesară și i se va comu
nica data probabilă a naș
terii. .

Pentru o cît mai eficien
tă urmărire a viitoarelor 
marne, în Valea Jiului toa
te gravidele smt înregis
trate la cabinei .e de gi
necologie unde funcționea
ză numai medici de speci
alitate. Beneficiind 
mijloace moderne de 
vestigații și tratament, de 
cadre medicale bine pre- 

încă gătite profesional, de cola- 
crește- 

rea tensiunii arteriale etc). 
Cu cît asemenea afecți
uni sînt descoperite mai 
repede, cu âtît tratamen
tul lor este mai simplu. E 
voluțiă în continuare a 
sarcinii are loc cu riscuri 
mai puține. Cu ocazia aces-

urmează : lunar pînă la. 
6 luni, bilunar in lunile 7 
și 8 și săptămînal în luna 
a -9-a. întrucît organis
mul matern este solicitat 
mai mult, gravidei i se 

;vor administra vitamine, 
calciu și i se vor face vacci
nările necesare.

în timpul consultațiilor 
prenatale se urmărește e- 
voluția fătului, felul cum 

sUpor- 
de- 

pista unele afecțiuni spe
cifice sarcinii, pe care fe
meia nu le percepe 
(anemii gravidice,

rioada sarcinii este supus 
unor solicitări suplimen
tare. în .acest, sens medi
cul are menirea de a eva
lua răspunsul organismu
lui matern la acesțp soli
citări.

Este deosebit de impor
tantă luarea în evidență a 
gravidei în primele două 
luni de sarcină. La prima Organismul matern 
consultație se va stabili tă sarcina și se vor 
diagnosticul de. sarcină, 
Vîrsta sarcinii și se va 
face un bilanț al stării de 
sănătate generală a femeii. 
De asemenea medicul va 
cunoaște și condițiile de 
viață și muncă ale gra
videi și eventual unii fac
tori de risc.

. Gravidele sănătoase se 
vor prezenta în continua
re la control, după cum

1

de 
in-

borarea strînsă a femeilor 
gravide, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a 
contribui la venirea pe lu
me a cît mai mulți copii 
sănătoși pentru a asigura 
dezvoltarea continuă a po
porului, a națiunii noastre 
socialiste.

(Urmare din pag. I) este legat de tinerețe, deci Ș 
de creșterea continuă a 
populației, am înțeles și 
mai mult ce însemnează 
copiii nu numai pentru o 
familie, ci și pentru po
por. Copiii au astăzi toa
te condițiile pentru a creș
te liberi și fericiți, într-o 
atmosferă de pace, yegheați

Copii aduc și griji, dar 
și multe, multe bucurii.' 
Trei dintre ei sînt elevi — 
cea mai - mare are 14. ani 
și este elevă la Liceul e- 
conomic și de drept admi
nistrativ —, cel mai mic 
are 6 ani. în anii noștri, 
grija întregii societăți îndeaproape de părinți, de
pentru copii ne ajută să-i învățători și profesori, de
creștem, să-i educăm, să-i întreaga societate. Eu sînt 

", și muncesc 
într-o întreprindere cons
truită în ujma indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintele de 
apreciere ale conducătoru
lui partidului și statului 
despre femeile-mame, în
demnul de a asigura prin 
copiii noștri viitorul po-

pregătim pentru a face • eonfecționeră 
mai mult decît noi. Eu sînt 
cu adevărat fericită cînd 
îmi arată carnetele de e- 
levi și văd că învață "bine.
Este o bucurie. pe 
numai o mamă o poate 
simți. Atunci cînd 
rășul Nicolae Ceaușescu porului nostru, mi-ău um-
spunea că viitorul nostru plut inima de bucurie.

care

tova-

minică a fost organiza
tă o amplă acțiune de 
muncă patriotică, la care 
au participat 25 de tineri, 
în frunte cu secretarul 
organizației Dumitru Pă- 
noiu. în cadrul acțiunii 
s-a lucrat la desconges
tionarea incintei și s-au 
încărcat role de benzi, 
stele de transportoare . și 
alte piese recuperabile. 
(G.S.)

•■■■■ CURSURI DE CALIFI
CARE. Tovarășa Maria 
Dumitraș, de la biroul 
O.P.I.R. al minei . Ani- 
noasa, ne informează că

de la începutul anului 
peste 100 muncitori au 
fost calificați în mese
riile de mineri, electri
cieni și mecanici. Pînă la 
sfîrșitul acestui, an se vor 
mai deschide două cursuri 
pentru meseria de miner 
(cu 60 de cursanți) și ți
nui pentru electricieni,. €u 
30 participanți;

propaganda vizu
ală. Foarte bună și uti
lă propaganda vizuală 
de la mina Urlcani. De 
fapt, în ton cu realizări
le bune ale colectivului 

pacienți care de oameni ai muncii. Ga
zetele „Miijerul", „Tine
retul și producția**, cea 
satirică, realizate în cu
lori vii, atrăgătoare, sint 
o dovadă că munca de 
propagandă la Uricani este
Ia înălțime. (M.B.)

REVISTA. - Teatrul ...._ .... ... ,
* „Constantin Tănase". din , . Din inițiativa , Comitetu- 

București, pțpzlnță azi, ' ’ ‘ L
. 13 martie 1984, ..orele ... 17

și 20, în sala casei de 
cultură, spectacolul de 
mare succes Ț 
din pădurea zăpăcită**, 
divertisment î. 
umoristic de Puiu . _ 
nescu și Bițu Făltineanu. 
Muzică Petre Mihăi es
eu. La acest spectacol 
participă vedeta interna
țională. Katia Surjicova. 
Acest spectacol ține afi
șul teatrului de peste 3 
ani,- (G.S.) -
MUNCĂ PATRIOTICA.

„Frumosul

muzical- 
Căli-

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU

INEDf-EXPOZIȚIE 
TA. Micii 
intră în cabinetul de pe
diatrie din cadrul Șpi-

> talului municipal . Petro
șani, sînt atrași de fru
moasele picturi care re
prezintă scene din lumea 

* basmelor, realizate de a- 
sistentă Silvia Nylaș, e- 
levă a Școlii populare de 
artă din Petroșani.

ÎMM .MM

I
I
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I

■ lui U/T.C. j» întreprinde- 
1 re, la mina. Livezcni,du-



Fotbal, divizia A
A învins puterea de mobilizare 

a echipei gazdă
JIUL PETROȘANI — 

F.C. BIHOR 3—0 (1—0).
Ninsoarea măruntă șj fri
gul pătrunzător au dijmuit 
numărul spectatorilor, ca
re au asistat la meciul de 
duminică, al Jiului. Cei 
care au fost însă pre
zenți, în tribunele dezolant 
de goale, adevărații supor
teri ai divizionarei noastre 
A, nu au avut ce regreta 
Duminică, Jiul a prestat 
unul dintre cele mai reu
șite jocuri din ultima pe
rioadă. O reușită sub toa
te aspectele.

Minutul 1 al partidei: 
Varga pătrunde în careu, 
dar. este blocat la 6 m de 
poartă. Minutul 2 ; „un- 
doi“-ul dintre Băluță și 
Stoinescu este anihilat în 
ultimul moment de Za
re. -Minutul 4 ; lovitura de 
.cap a lui Varga este scoa
să cu greu în corner de 
Batazs. Ani inserat; aici 
numai cîteva aspecte din 
debutul, furtunos al parti
dei. Echipierii Jiului și an
trenorul Gogu To nea nu 
au uitat că în campiona
tul trecut bihorehii 'au ple
cat cu un punct de la Pe
troșani. Era deci nevoie 
de uri joc cît mai ordonat, 
cit mai gîndit. Șansele ne 
surîd, din minutul 12, 
golgeterul — la zi — al 
campionatului,. Grosu, este 
nevoit să cedeze locul, lui 
Filip, după o banală au- 
toaccidentare. în atacul 
orădean mai rămăsese un 
„vulpoi* -cu simțul porții: 
Georgescu fără șansă însă

Fază din meciul jiul Petroșani — F.C, Binor. .oio: șt. NiSMEcSiSK

Fotbal, divizia B
Automultumirea se

MINERUL LUPENI „ 
ARMĂTURA ZALĂU 2—2 
(1—o). La începutul par
tidei de dumincă de la 
Lupeni, optimiștii din tri
bună își permiteau chiar 
să spere într-un „scor 
fluviu*. Mal ales că spe
ranțele aveau ca argument 
golul venit încă în min. 
6 : o combinație subtilă 
între Sălăgean, Dina și 
Voicu îl găsește pe ulti
mul într-o poziție ideală 
și... 1—0. Atacurile gazde
lor se succed cu repeziciu
ne, ocaziile nu lipsesc, 
numai că foarte multe pa
se greșesc . „andrisantul* 
ușurînd astfel sarcina a- 
părării oaspeților. Dealt
fel, în prima repriză, me
ciul a semănat mai mult 
a dispută amicală... Ju
cătorii echipei gazdă au 
dovedit — încă o dată — 
că automulțumirea și in
fatuarea, costă și se plătesc 
CU . puncte I .

începutul reprizei a do- _ 
na dă în7 continuare spe

în fața .porții lui Gavai. 
. în timp ce ocaziile se. 
înmulțesc, caseta tehni
că se îmbogățește cu noi 
date, care confirmă su
perioritatea teritorială a 
Jiului. Și, iată, cade și go
lul care produce entuzi
asm în tribune : o acțiune 
foarte frumoasă a lui P. 
Grigore, pe partea stîngă, 
se încheie cu o centrare 
ideală, la Varga, care nu 
iartă și 1—0. Din min. 42, 
echilibrul din teren se rupe.

Treptat-treptat iureșul 
jucătorilor de la „Jiul* 
devine tot mai greu de stă
vilit. După două acțiuni 
foarte periculoase pe par
tea stîngă, în urma cărora 
Varga și Cura ratează ma
jorarea scorului, ...apele șe 
„limpezesc* : o acțiune pre
lungită este rezolvată ire
proșabil de Varga; acesta 
pasează, mai bine-zis de
viază, mingea la Cura, 

CLASAMENTUL
1. Dinamo . 22 13 7 2 42—18 33
2. Steaua 22 14 3 5 47—15 31
3. „U“ Craiova 22 13 2 .7 37—19 28
4. Sportul studențesc . 22 12 4 6 34—23 28
5. F.C. Argeș 22 12 2 8 29—22 26
6. F.C. Bihor 22 10 ' 4 8 36—30 24
7. S.C. Bacău 22 10 4 8 22—28 24
8. JIUL 22 9 5 8 21—26 23
9. F.C. Olt 22 6 10 6 18—15 22

10. Politehnica Iași 22 7. 8 7 22—24 22
11. Chimia Rm. Vîlcea 22 8 5 9 27—33 21
12. F.C. Baia Măre 22 8 4 10 22—37 20
13. Corvinul 22 7 5 10 29—29 19
14. Rapid 22 < 6 6 10 19—25 18
15. AS.A. Tg. Mureș 22 7 4 11 19—28 18
16. Dunărea C.S.U. 22 3 8 11 13—25 14
17. Petrolul 22 ' 4 5 13 16—34 13
18. C.S. Tîrgoviște 22 3 4 13 16—38 12

ranțe gazdelor. în min, 47, 
după un traseu admirat și 
aplaudat de galerie, min
gea trece pe ruta Dina — 
Voicu — Sălăgean și Mu- 
șat, iar șutul foarte fru
mos al lui Mușat îl bate 
pe Lăzăreanu. La 2—0 în
să, se produce o schimba
re radicală în aspectul jo
cului. Echipa din Zalău nu 
mai are ce pierde și iese 
la atac. Dar nu numai a- 
tît. Pe fondul „cascadei* 
de gafe din apărare, oas
peții reușesc chiar să 
marcheze în min. 59, prin 
Boca, 2—1. 1 A venit apoi 
minutul 65, cînd același 
Predeanu (cel mai bun ju
cător de pe teren !) ratea
ză o ocazie uriașă. Gri-, 
gore salvînd un 2—2 imi
nent. Dip nou în min. 72 
același Grigore nu mai 
poate face nimic; la Q fa
ză de atac, oaspeții obțin 
corner și mingea ajunsă la 
Boca este proiectată de a- 
ceșta sub bară. _Un : 2—2, 
după ce gazdele ău con- 

Diănu ratează intercepția, 
iar Cura trimite în poar
ta goaiă, părăsită de 
portarul Balazs. Intrările 
iui Muia în (locul lui Gă- 
man) și Lasconi (în locui 
lui Băluță) aduc și mai 
multă limpezime și pros
pețime în jocul Jiului : 
centrări foarte frumoase, e- 
xecuții tehnice ireproșa
bile. Și, pentru ca dife
rența din teren să aibă 
corespondent și pe tabela 
de marcaj, Varga înscrie, 
în min. 88, cu capul, cel 
mai frumos gol al meciu
lui, valorificînd o centra
re de pe partea dreaptă. 
Un 3—0 meritat, o victorie 
concludentă pentru puterea 
de mobilizare a ECHIPEI 
„Jiul*, evidențiată în în
treaga ei componență.

La tineret rezerve: Jiul 
— F.C. Bihor 4—0.

Alexandru TATAR 

„plătește” cu puncte
dus cu 2—0. Cine ar fi 
crezut ?!

Din acest moment ju
cătorii „Minerului* se a- 
runcă în atac, căutînd go
lul al treilea, dar Tașna- 
di (min. 82) și Ster (min. 
84), de la o a s p e ț i, 
ratează, speriați pro
babil, ei înșiși de . întorsă
tura partidei. Fluierul fi

-Pleacă-în „cursă* veteranul cu numărul 28 
concurs. ,

CLASA M E N T U L
1. Poli Timișoara 19 12 2 5 50—21 26
2. „U“ Cluj-Napoca 19 12 1 6 : 38—14 25
3. C.S.M. Reșița 19 12 1 6 29—17 25
4. Armătura Zalău 19 9 3 7 20—24 21
5. Minerul Cavnic 19 9 1 9 30—27 19
6. Ind. sîrmei C. Turzii 19 9 1 9 • 24—2.3 19
7, Aurul Brad 19 8 3 8 30—30 19
8. -U.T. Arad 19 9 1 9 23—26 19
9. Minerul Motru 19 9 1 9 22—27 19

10. Olimpia S. Mare 13 9 0 10 37—27 18
11. Minerul Lupeni 19 7 4 8 22—20 18
12. Gloria Reșița 19 8 2 9 16—18 18
13. C.F.R. Timișoara 19 9 0 10 28—33 18
14. Metalurgistul Cugir 19 7 3 9 24—30 17
15. C.F.R. Vict. Caransebeș 19 8 1 10 18—(10 17
16. Someșul S. Mare 19 8 0 11 24—31 16
17. Steaua C.F.R. Cluj-N, . 19 ■ 7> 1 11 28—32- L3
18. Rapid Arad . 19 4 5" 10 16—37 ■13

Ediția ’84 a „Cupei veteranilor"

Aliniere numeroasă Ia linia de start.

O reușită sărbătoare a schiului

Așa cum. a fost dorită 
— și pe rhăsura acestei 
dorințe și pregătită — edi
ția a XIII-a a „Cupei ve
teranilor*, găzduită la sfîr- 
șitul săptămînii trecute de 
masivul Paring, s-a consti
tuit întf-o veritabilă săr
bătoare a sporturilor de 
iarnă, la care au partici
pat un mare număr de ve
terani ai schiului.

Au fost prezenți • bine- 
cunoscuții veterani: Ilie
Munteanu, Ioan Colda, Vic
tor Maior, care deși nu 
mai locuiesc de mulți ani 
în Valea Jiului, sînt pre
zenți an de an, la toate 
edițiile concursului unde 
se întîlnesc cu inimoșii ve
terani din Lupeni, Vulcan 
și Petroșani, cu Gheor- 
gbe Tampa, Vasile Pop, 
Simion Cioflica, Adalbert 
Kato, George Lupaș, Iosif 
Racolț’a, Francisc Edelin, 
Paul Kovacs și mulți alții, 
iar de 4 ani încoace cu lo
tul reprezentativ al vete
ranilor din Reșița, prezenți 
și de astă dată eu 22 de 
sportivi. Prin 

nal fixează tabela de mar
caj la 2—2.

Nu facem o tragedie pen
tru un punct pierdut a- 
easă. Tragem însă ■ cuveni
tul semnal de alarmă pen
tru a trezi echipa la rea
litate, (re)amintind că . și 
din eșecuri se pot învăța 
multe.

Robert TA VIAN 

grija organizatorilor, dar și 
din propria inițiativă a 
unor participant, la reu
șita serilor din cabană au 
contribuit caricaturile — pe 
teme de schi ale artistului 
plasic Iosif Tellmann, pro
iecțiile de diapozitive ale 
artistului fotograf Fran
cisc Nemeth, scurt metra
jele realizate de cineclu- 
bul „Amafilm*/ ca și „im
presiile de călătorie în i- 
magini* ale dr. Mihai Bă- 
nacu. Totodată, momente
le vesele susținute de popu
larul prezentator Liviu O- 
ros, nelipsit de la serbări
le schiorilor din Valea Jiu
lui, orchestra de muzică 
ușoară „Color", au între
git atmosfera sărbătoreas
că a serilor din cabană.

Dar, adevărata sărbă- 
toare din cadrul „Cupei ve
teranilor* a fost, totuși, cea 
a schiului care s-a petre
cut sus în Paring, pe pîr- 
tia de lîngă baza didacti
că a I.E.F.S. Locul de des
fășurare al concursului i-a
așteptat pe veterani pe 
măsura evenimentului. Flu- 
turașii și eșarfele repre- 
zentînd culorile asociați
ilor sportive participante; 
r e ț e* a u a stației de 
am plificare mon
tată de-a lungul pîrtiei, pe 
lîngă programul de muzi
că, a asigurat comenta
rea pe viu a desfășurării 
concursului, conferind e- 
diției ’84 ă „Cupei vete
ranilor* un cadru într-a- 
devăr sărbătoresc. Reu
șita concursului a avut la 
bază, ambiția sportivilor, 

temerari și inimoși ca în
totdeauna, de a continua, 
în pofida capriciilor na
turii, tradiția competiți
ilor din cadrul „Cupei 
veteranilor*, de a obține 
noi succese în acest sport 
al „tinereții fără bătrînețe*.

Rezultatele tehnice, pe 
măsura acestei ambiții, Ioan DUBEN

au- fost evidențiate în car 
drul festivității de premi-j 
ere de sîmbătă seara, 
cabana Rusu, unde;: 8-au» 
înmînat trofee și diplome^ 
cîștigătoii lor concursului,;
precuin și unor cadre <țU' 
merite în mișcarea sporti
vă de masă. Două trofee 
aparte — pentru cea mai 
spectaculoasă coborîre — 
într-un picior, de la ju
mătatea pîrtiei, unde i-a 
căzut un schiu — a 
acordat lui Dumitru Bîr- 
lidâ, și pentru cea mai 
spectaculoasă căzătură la 
sosire s-a acordat îndrăgi
tului veteran al Paringu- 
lui, Vasile Pop. Un mo
ment aparte l-a constituit 
conferirea de către fostul 
multiplu campion al schiu
lui româriesc Ilie Mumea- 
nu, a unor trofee câștigate 
cu multe decenii în urmă, 
în competițiile naționale 
orașelor Lupeni și Petro
șani pentru merite deose
bite în dezvoltarea sportu
rilor de iarnă. îndelung ă-
plaudat a fost și gestul 
schiorului Vasile Pop, care 
a adresat, la încheierea 
festivității, elogii sincere 
fostului schior de elită 
Gheorghe Tampa care, ani 
de-a rîndul, a crescut ge
nerații de schiori în Va
lea Jiului, cedîndu-1 tro
feele ce i s-au acordat la 
actuala ediție.

...Momente de înaltă 
semnificație, pline de căl
dură, momente ce nu se ■ 
uită, niciodată, sau cel pu
țin pînă la ediția *85 a 
„Cupei veteranilor* — la 
Straja, unde participanțli, 
au și fost invitați din par--[ 
tea A.S. „Minerul* Liipeni 
prin Mircea Suba. — 

Deci, la revedere în 1985! . 
Vom reveni pentru 

publica clasamentul icom--'. 
petiției.
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Schimb de mesaje 

între tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak

CAIRO 12 (Agerpres). — 
. Din partea tovarășului 
, Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So- 

Sfcialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise pre
ședintelui Hosni Mubarak 
și doamnei Suzanne Mu
barak un cald mesaj de 
prietenie, împreună cu ce- 

j le mai bune urări de să
nătate și fericire perso
nală, de bunăstare și pro
gres poporului egiptean 
prieten.

H Mulțumind, șeful statu
lui egiptean a rugat să se 
transmită tovarășului

Nicolae .Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
cele mai alese sentimen
te de stimă și prietenie, de 
sănătate și fericire, iar 
poporului prietemal Româ- 
niei calde urări de pros
peritate și progreș. ■

Schimbul de mesaje
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Hos
ni Mubarak 
comerțului 
cooperării 
ternaționale,
gan, care efectuează o vi
zită oficială în R.A. Egipt, 
la invitația ministrului e- 
giptean al economiei și co
merțului exterior.

a

a ministrului 
exterior și 

economice in- 
Vasile Pun-

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist din Cipru

NICOSIA 12 (Agerpres). 
— La Nicosia s-au încheiat 
lucrările celui dc-al IV- 
lea Congres al 
Socialist din 
E.D.E.K.

în ultima zi a lucrărilor, litic Executiv, 
delegații au aprobat ra
poartele care au fost su
puse dezbaterii, precum și 
alte documente care sta
bilesc sarcinile partidului 
pentru perioada următoare.

De asemenea, au fost 
alese organele de conduce
re ale partidului.

în funcția de președin
te al Partidului Socialist 
din Cipru a fost reales 
tovarășul Vassos Lyssari- 
des.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului
Vassos Lyssarides calde fe
licitări șî cele mai bune 
urări de noi succese cu 
prilejul realegerii sale ca

Partidului
Cipru —

președinte al Partidului 
Socialist din Cipru . — 
E.D.E.K. Felicitările au
fost transmise de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Po- 
.....  ~ , secretar al 
C.C. al P.C.R., reprezen
tantul partidului nostru Ia 
Congresul Partidului Socia
list din Cipru — E.D.E.K.

- ■ ' V • • ":h? • •

▲ JLa Pneniăn as a- 
vut loc funerariile 
Kim Ir, 1 membru 
Prezidiului 
Politic 
tidului 
reea, 
R.D.P.
tează agenția A.C.T.C. 
Despre viața și activi
tatea celui 
a vorbit Pak 
membru al 
Politic al C.C. 
vicepreședinte 
Coreene.

lui 
al 

Biroului 
al C.C. al Par- 
Muncii din Co- 

vicepreședinte al 
Coreene— rela-

dispărut 
Sen Cer, 
Biroului 

al P.M.C., 
al R.P.D.

Acțiuni in favoarea păcii
BELGRAD 12 (Ager

pres). — Orașul iugoslav 
^SLiubliana a găzduit, du
minică, -o manifestație pen
tru pace la care au luat 

țparte și reprezentanți ai 
sindicatelor din Austria 
și Italia. Participanții — 
relatează agenția Taniug 
•— au adoptat o declarație 
adresată Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa, Subliniind nece
sitatea neutilizării, limită
rii și abolirii definitive a 
armelor nucleare.

DUBLIN 12 (Agerpres).
— Un grup de femei irlan
deze, membre ale Mișcă
rii pentru dezarmare nu
cleară, au început un marș 
pentru pace. Ele vor par
curge 160 s de kilometri, 
trecînd prin mai multe lo- 

, calități, pentru a organiza 
' foichete în Âurul unei sta- 
Hîi de râdiolocație a NATO, 
jfăcînd parte dintr-un sis- 
f tem antirachcte.

BRUXELLES 12 (Ager- 
pres). — Comitetul națio
nal de acțiuni pentru pa
ce și dezvoltare și Comi
tetul flamand de acțiuni 
împotriva armelor nucle
are au dat publicității o 
declarație comună în care 
se subliniază că „guvernul 
Belgiei trebuie să facă tot 
ceea ce este necesar pen
tru a nu admite amplasa
rea de rachete nucleare a- 
mericane pe teritoriul tă
rii". 2

DUPĂ CUM REZULTĂ 
DINTR-UN DOCUMENT 
publicat de Comisia C.E.E-, 
din cei 12 800 000 de șo
meri din țările membre 
ale Pieței coniune. 5 3U0 000 
sînt femei. Această cifră 
reprezintă 15 la sută din 
totalul femeilor apte de 
muncă din țările respecti
ve.

ERICH HONECKER..pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a 
primit pe Franz-Josef 
Strauss, președintele U-

LA LAUSANNE, ELVEȚIA

Încăperea celei de-a doua runde 
a Conferinței asupra dialogului în Liban

BERNA 12 (Agerpres). — 
La Lausanne au început, 
luni, lucrările celei de-a 
doua runde a Conferinței 
asupra dialogului în Li
ban, cu participarea tutu
ror părților angajate în 
conflictul din această ța
ră.

Deschizînd lucrările, pre
ședintele libanez, Amin 
Gemayel, a invitat partici

panții să cadă de acord

asupra obiectivului elibe
rării și unificării Libanu
lui, a proiectelor de re
forme necesare și să for
meze un guvern de uni
tate națională, transmit a- 
gențiile France Presse și 
Reuter. El și-a exprimat 
speranța că reuniunea va 
reuși să pună capăt văr
sării de sînge și va des
chide o eră nouă pentru 
Liban,

Starea drumurilor, 
în urma căderilor de zăpadă

za Vodă — Ciocănești — 
Mînăstirea.

¥
Direcția Circulație din 

Inspectoratul General al 
Miliției recomandă stă
ruitor automobiliștilor 
amatori, în special în
cepătorilor, să nu iasă 
din localitățile afectate 
de căderile de zăpadă și, 
pe cît posibil, să evite 
circulația chiar și în pe
rimetrul așezărilor ur
bane și rurale, pentru a 
nu îngreuia activitatea 
utilajelor ce acționează 
Ia dezăpezire.

în situațiile în 
trebuie efectuate 
porturi Ce i 
amînare, șefii de 
au obligația să se infor
meze permanent asupra 
stării drumurilor, pentru 
ca în funcție de aceasta 
să se aibă în vedere rute 
ocolitoare, iar autovehi
culele să fie dotate cu 
lopeți, lanțuri și materi
ale antiderapante.

Totodată, se cere con
ducătorilor auto, ama
tori și profesioniști, să 
adapteze viteza în func
ție de starea drumurilor 
care, din cauza condi- 

U| țiilor meteorologice nefa
vorabile, pot genera nu
meroase accidente, îndeo
sebi în curbe, în vîrfuri 
de pantă și la pasajele 
denivelate pe calea fe
rată. Se recomandă, de 
asemenea, bicicliștilor și 
conducătorilor de auto
vehicule pe două roți să 
evite-pe cît posibil de- 
plasările.

(Agerpres)

, Potrivit datelor furni
zate de Direcția drumu
rilor din Ministerul Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor, ca urmare a 
precipitațiilor căzute în 
majoritatea regiunilor ță
rii și a viscolului, luni 
după-amiază erau' închise 

> următoarele drumuri na
ționale: DN 3 — Ostrov 
—Bănoasa; DN 11 A — 
Lespezi — Podu 
lui; DN 15 C — 
Neamț — Vadu 
vei; DN 15 D — ___
— Roman — Cră iești și 
DN 38 — Negru Vodă 
frontieră. Pe următoare
le drumuri naționale cir
culația rutieră se des
fășoară anevoios: DN 2 
— Tîrgu-Secuiesc — Ho
rea; Casa de Apă — Ha- 
nu Ancuței; Grăniceri — 
Șiret; DN 2 A — Andră- 
șești — Slobozia; DN 2 
B Surdila — lanca — 
Urleasca; DN 2 D — Tul- 
nici — Ojdula; DN 2 F 
— Secuieni — Odobești 
— Tutova; DN 2 G — 
Grigoreni — Comănești;
DN 3 — Plevna — Că
lărași — Chîciu și Bă- 
neasa — Deleni;DN3B — 
Modelu —■ Borcea; DN 11 
— Săndulesti — Bacău: 
DN 11 A — Călbești — 
Bîrlad; DN 15 B — Petru 
Vodă — Pipirig; DN 15 
C — Piatra Neamț — Tîr- 
gu Neamț; DN 17 — Ili- 
șești— Suceava; DN 1 A 
— Ciumîrna — Sucevița 
și porritești — Ratoși; DN 
22 A — Saraiu — Hîrșo- 
va; DN 26 — Blăgești — 
Murgeni; DN 29 — 
cia — Dumbrăveni
29 A — Adîncata
Svoriștea; DN 31

Turcu-
Tîrgu 

Moldo-
Girov

care 
trans- 

nu suportă 
': garaje

Sal-

15,40

16,11)

16,30 progra-FILME
(parțial20,00

ECHIPAJUL COMPLE
XULUI ORBITAL SOVIE
TIC „Saliut-7“ — „Soiuz 
T-10“ — „Progress-19" și-a 

I consacrat o mare parte 
din timp, săptămîna tre- 

, încheierii descărcă
rii navei de transport „Pro
gress" și reîncărcării spa
țiilor astfel eliberate cu e- 
chipamente ' și materiale 
epuizate aflate în labora
torul „Saliut-7“. Printre 
altele, la bordul complexu
lui au fost transferate apa 
potabilă și combustibilul 
aduse de pe Pămînt.

niUnii Creștin-Sociale din cută, 
R.F.G., prim-ministru al 
landului Bavaria, aflat îrî 
R.D.G. cu ocazia Tîrgu- 
lui de la Leipzig — anun
ță agenția A.D.N. Au fost 
abordate, cu acest prilej, 
probleme internaționale, 
precum și relațiile dintre 
R.D.G. și R.F.G.

I
I

PETROȘANI — 7 
iembrie: Yeti, omul 
pezilor; Unirea : Copiii 
bătrînei Vera; Parîngul: 
Strada Hanovra.

LONE A: Cîntec pen-

Zonele libere de arme nucleare
generoase inițiative românești

I tru o rîndunică.
, ANINOASA: Șatra.
I VULCAN : Fam i 1 ie
I trăsnită.
I LUPENI; Femeia dis-
I părută.
| URICANI; Fii cu

în patru !

în e-

în concepția de politică 
externă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în 

‘ numeroase luări de poziție 
in problemele dezarmării 
și păcii întîlnim o aborda
re teoretică de pionierat 
privind statutul, cerințe
le și componentele zone
lor denuclearizate, printre 
care indispensabile sînt 

j voința și acordul liber 
exprimat al statelor suve- 

“ xane și independente par
ticipante la asemenea zo- 

: ne. Totodată, întîlnim e- 
nunțate cu claritate obli
gațiile importante ce re- 

i vin statelor nucleare față 
de statele care sînt parte 
la o zonă denuclearizată, 
precum și celelalte cerințe 
politice, juridice 
securitate inerente 
așemenea statut.

în cîmpul acțiunii 
tice este din nou 
torie atitudinea

ținerea activă 
rentă, în toate 
rile, a propunerilor și ini
țiativelor altor state pri
vind transformarea unor 
regiuni ca Europa Centra
lă și de Nord, Marea Me- 
diterană, America Latină, 
Orientul Mijlociu, bazinul

și de 
unui

prac- 
meri- 

iorie atitudinea României, 
care nu s-a limitat la sus-

re, toate, au avut ca obiec- 
; tiv concret transformarea 

acestei regiuni europene, 
Balcanii, într-o zonă libe
ră de arme nucleare.

Recent, din inițiativa 
• României, a președintelui 

său, la Atena a avut loc 
reuniunea la nivel de ex- 
perți din țările 
Inscriindu-se ca 
mers important 
ția materializării 
denuclearzare a

■ ■■•■■«■•■••■■«•■••■taiBiitiaaiaaaaiiaiauiiaiiiiaaiiiiii lor, reuniunea a avut

și perseve- 
împrejura

tră a avansat inițiativa 
proprie, originală, de mare 
actualitate, a transformă
rii Balcanilor într-o zonă a 
păcii, colaborării 
vecinătăți, liberă 
nucleare.

Punînd semnul 
ții între vorbă și

și bunei 
de arme

egali tă- 
faptă, în

t

Nota externa

Oceanului Indian, Africa 
și altele în zone libere de 
arme nucleare. în același 
timp, pornind de la inte
resele vitale ale poporului 
român, de la interesele ce
lorlalte popoare europe
ne, alături de care, , Con
viețuiește, de Ia constata
rea că Europa reprezintă 
pe plan nuclear și con
vențional un autentic con
tinent-arsenal, țara noas-

efortul de promovare a 
acestei idei, țara noasti’ă a 
avansat în . ultimii ani, în 
special în perioada în care 
la cîrma statului și parti
dului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o suită 
de inițiative și propuneri 
la O.N.U., la cele două se
siuni speciale consacrate 
dezarmării, la Conferința 
general-europeană și în al
te foruri internaționale ca-

balcanice, 
un de- 
în direc- 

ideii de 
Balcani- 

o 
influență pozitivă, ea des- 
chizînd calea unor viitoa
re reuniuni. Valoarea ei 
este cu atît mai mare cu 
cît a, avut loc într-un mo
ment în care deasupra 
Europei se acumulează noi 
și noi amenințări ca ur
mare a instalării pe acest 
continent supraîncărcat 
cu arme a noi ' ’ 
cleare cu rază 
acțiune,

Mihai

rachete 
medie

FABIN

nu
de
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Clubul tineretului.

experien-

Amfiteatru studen* 
țese.
Agrozootehnia pe 

înțelesul tuturor, 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
conomie.

20,30 Miniaturi lirice 
lor).

20,45 Satul românesc din | 
perspectiva noii re- i 
voluții agrare. I

21,00 Teatru TV ' ‘
„Visul unei 
de va."K.“, 
de William 
poare.
■televiziunii 
ze B.B.C. 
I-a).

21,55 Videpteca ....____
țională (color). 
Telejurnal (parțial 
color).
închiderea progra
mului.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Călu- 
găru loan, eliberată 
I.M. Petrila. O declar nu
lă; (361)

PIERDUT permis 
pescuit hr. 168 pe numele 
Belu Benoni-Nicolae, eli
berat de Filiala de vînă-

de

de

toate Petroșani. îl declar 
nul. (362)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Speri- 
atu Anișoara, eliberată de 
întreprinderea de tricota
je Petroșani. O declar nu
lă. (363) j

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL și fiul anunță, cu aceeași durere, împli
nirea a 2 ani de la dispariția celei care a fost o bu
nă soție și mamă

NAGYGYORGY ROZALIA (Oii)
5 Amintirea ei va famine. veșnică. (365)
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