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ȚÂRII. CÎT MAI MULT CÂRBUNE!

I

tificată de efectivele su
plimentare. Dovadă că e- 
xistă asemenea surplusuri 
de efective sînt cele 667
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de a devansa
poporului

rață copiii 
sănătoși și

—■ Și eu __  .,
copii, a intervenit

Sînt mai puțin de zece 
zile lucrătoare pînă la 
încheierea trimestrului 
I al anului 1984, și la mi
na Bărbăteni situația rea
lizărilor, la zi, pune sub 
semnul întrebării posibi- 
lit’atea de realizare in
tegrală a’ nivelului de 
plan trimestrial. Minusul 
acumulat în luna martie 
este de aproape 3000 to
ne. Este adevărat, în ce
lelalte două luni sarcini
le de plan aii fost reali
zate și depășite, dar plu
surile înregistrate (400 
tone) sînt mai mici decît 
minusul pe care l-am a- 
mintit. Prin urmare, la 
mina Bărbăteni trebuie 
depuse eforturi susținu
te pentru creșterea pro
ducției medii zilnice rea
lizate, pentru
rea și 
nusului 
acestei 
ceasta

diminua- 
recuperarea mi- 
pînă la sfîrșitul 

luni. Pentru 
este necesară

Cu planul trimestrial îndeplinit
Rodul muncii pline de abnegație - 
însemnate sporuri

creștere mai accentuată ce ar justifica o parte 
a productivității muncii, din plusul realizat, iar 
singura cale de sporire a cealaltă parte fiind jus- 
producției. ■

O privire retrospecti
vă asupra realizărilor a- 
cestui indicator, asupra

realizărilor în primele 
două luni ale anului scoa
te în evidență situații ca
re dau de gîndit privind 
corelarea productivității 
muncii cu producția fi
zică. Spre exemplu, sec
torul I a obținut pe pri
mele două luni un plus 
de 1861 tone din care în 
luna ianuarie doar 245 
tone și aceasta în condi
țiile în care productivi
tatea muncii planificată 
în abataje nu s-a realizat 
cu 310 kg/post, avînd în
să o depășire de 384 
kg/post în cărbune, ceea

kg/post» nerealizate la 
productivitatea muncii 
pe sector. Situația se îm
bunătățește în luna . fe
bruarie, cînd plusul este 
de 1616 tone la produc
ția fizică, 892 kg/post în 
abataje și 1442 kg pe 
post în cărbune. Doar 
pe sector productivitatea 
muncii rămîne nereali
zată, ceea ce demonstrea
ză din nou plusurile de 
efective.

Gheorghe SP1NU

de productivitate
canizată, dînd dovada unei înalte 
răspunderi ce o poartă față de mun
că, față de utilajul pe care îl are în 
primire, a reușit să obțină pro
ductivități medii de 16,5 tone/post, 
depășindu-și lună de lună producti
vitatea planificată cu 2—-3 tone/ 
post. Rezultate frumoase au obți
nut și brigăzile conduse de Gheor-

Rezultatele frumoase obținute de 
întregul colectiv al I.M. LiVezeni, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, sînt întregite astăzi, cînd 
colectivul sectorului III de la aceas
tă mină raportează îndeplinirea 
planului la producția de cărbune 
pe primul trimestru.

Rodul muncii de zi cu zi al orta
cilor de pe schimburile conduse de ghe Lițcan și Grigore Pop.

Realizarea unor productivități 
superioare față de cele planificate 
în abataje cu aproape 6,5 tone/post, 
în cărbune cu 4,087 tone/post, iar pe 
sector cu 1,100 tone/post, demon
strează că în cadrul acestui colectiv 
s-a muncit cu rîvnă si abnegație.

Sigismund Dane, Dumitru Perju și 
Aurel Leucă din formația cunoscu
tului brigadier Mihai Bucevschi, a 
fost concretizat printr-o producție 
suplimentară la zi, de 6200 tone.

Această brigadă ce mînuîește un 
complex cu susținere si tăiere me-

l/n colectiv, despre care.} 
I vorbesc faptele de muncă j 

mult mai mari decît cele ț 
planificate și prin reali-4 
zarea unor viteze de a-J 
vansare mari, minerii i 
sectorului III au reușit ca ț 
la sfîrșitul primei decade i 
a lunii martie să raporte- > 
ze o producție suplimen- ț 
tară de 6700 tone de căr- I 
bune, cu aproape 1500 de / 
tone mai ■. mult decît se j 
angajaseră pentru între- 4 
gul trimestru, avînd ast- < 
fel posibilitatea ca pînă i 
la sfîrșitul lunii să mai ț 
adauge Ia acestea încă i 
1500 tone de cărbune. ’ 

Productivitatea muncii ț 
la nivel de sector a cu- 4 
noscut creșteri însemnate J 
de la lună la lună. Ast- 1 
fel, în luna ianuarie pro- ț 
ductivitatea muncii în căr- i 
bune a fost depășită cu > 
600 kg pe post, iar în ț 
februarie aceasta a fost ( 
depășită cu 2 tone pe post, .’ 
menținîndu-șe la același j 
nivel ridicat și în luna ' 
martie. „Realizările obți
nute în perioada de timp 
ce a trecut din acest an 
au la bază pregătirile te
meinice . făcute încă din

I 
s
I 
I 
I 
I

întreprinderea minieră 
Dîlja a reușit în perioada 
care a trecut din acest 
an să-și depășească rit- 

: mic sarcinile de plan și 
să se numere astfel prin
tre fruntașele Văii Jiu
lui. La rezultatele bune 
înregistrate, o contribuție 
esențială și-ah ădus-o mi
nerii sectorului III, care 
au extras suplimentar de 
la începutul anului peste 
6 000 tone de cărbune. 
Jumătate din acest plus 
a fost realizat în luna 
februarie, cînd toate ce
le șase brigăzi din sector 
conduse de Nicolae To
ma, Valerian Maxim, Ni
colae Cozina, Gheorghe 
Cercel, Laurențiu Burlui 
și Nicolae Pintilie și-au 
depășit sarcinile de plan, 
obținînd totodată și re
tribuții de 6000-7000 lei.

La începutul anului, 
minerii acestui sector se 
angajaseră ca în primul 
trimestru din acest an 
să extragă o producție 
șuplițnentănă de 5500 to
ne, echivalentă cu minu- 

: sul înregistrat. anul trc- 
. 'cut.

Prin intensificarea efor
tului colectiv, prin reali
zarea unor productivități

Oameni și utilaje in 
abatajul dotat cu com
plex mecanizat de mare 
înălțime, unde lucrea
ză brigada cunoscutu
lui miner Ilie Amoră- 
rițeî, de la mina Uri-

Muncitoare și mama 
două atribute de aur

Gheorghe BOȚEA
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Numai în comparație cu 
multe alte unități econo
mice, cu veche activitate 
în Valea Jiului, se poate 
spune despre întreprinde
rea de confecții din Vul
can că este nouă. Pentru 
că după aproape 5 ani 
colectivul de aici a muncit 
cu devotament, realizînd 
un autentic prestigiu 
mărcii fabricii, 
în țara noastră 
hotare. Sute de femei, so- 

, au 
per- 

în 
cum 
cer. 
din

al 
apreciată 
și peste

meze în spiritul omeniei, 
al buneicuvîînțe, atît de 
caracteristice 
nostru.

— Am patru 
spunea Aurelia 
și i-airi crescut, 
cresc milioane 
din țara noastră, i 
respectuoși, harnici și 
litori. Acum s-au

ț ții sau fiice de mineri,

II
II
I

deslușit și apoi s-au 
fecționat cu pasiune 
meserii delicate, așa 
numaj confecțiile le 
După orele de muncă 
întreprindere aceste femei 
harnice știu să-și crească 
copiii cu inepuizabilă 
dragoste maternă, să-i for-

copii, ne 
Gherendi, 
așa cum 
de copii 

adică 
si- 

făcut 
mari și mă bucur din toa
tă inima de bucuriile lor, 
pentru că fiica cea 
mare este Căsătorită 
băiatul, care a reușit 
concursul de admitere 
Institutul de mine, Facul
tatea de mașini și / insta
lații miniere, își satisface 
serviciul militar. îmi pla
ce munca mea în fabrică, 
iar cînd merg acasă sînt 
fericită cînd văd, cum în-’

mai 
iar 
la 
la

met, ca 
mă ajută.
am tot patru 

t Roza
lia Șerban. Cînd erau mici 
au fost la grădiniță 
au învățat lucruri 
moașe. Soțul meu 
dar la LC’.M.M. și 
crescut copiii cu 
pentru muncă. Fata 
mare ară 18 ani și lucrea
ză tot aici, în întreprin
derea de confecții, iar cel 

clasa a 
Vi-a la Școala generală
mai mic este în

unde 
fru- 

este zi- 
ne-atn 

respect 
.cea

nr. 4.
— Eu muncesc 

mația 5B, formație 1 foar- ■ 
te bună și sînt
atnbalatoare, ne spunea

Tiberiu SPĂTARII

în , for-
5

i

primavara
Strada Institutului a 

cunoscut duminică di
mineața 0 everfescență 
gospodărească deosebi
tă. O primă constatare. 
D u m i nici dimi
neața, grupuri nu
meroase de studenți, 
în mijlocul cărora se a- 
flau rectorul institutu
lui,, secretarul comite
tului de partid și pre
ședintele comitetului 
sindicatului din institut 
au făcut ordine în ju
rul căminelor, au ni-

Toma ȚAȚÂJRCĂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Muncitoare și mamă

secre-
parti-

ment de seamă în viața 
organizației revoluționare 
de tineret din țara noas
tră. ■ :

Desfășurînd o intensă

IHIHHIllimUIIIHIIIUIIII/l,

șantiere ale reconstruct!- fice, în cultură

Elanul tineresc, gîndirea și acțiunea 
revoluționară, consacrate înfăptuirii 
mărețelor obiective ale partidului

începutul acestei săptă- . tropitorilor de pe terito- 
niîni a fost marcat. de ■ riul' României. în anii ca-, 
împlinirea a 62 de ani de re au urmat, istoricului
la crearea' Uniunii Tine- act de la 23 August 1944,
retului Comunist,’ eveni- tineretul revoluționar a

constituit un real sprijin 
ăl partidului comunist 
pentru consolidarea pu
terii populare, afirmîndu- 

_______ ___ ______ se îndeosebi pe glorioasele 
activitate, sub conducerea mnnuuuwmwuufM/m 
Partidului Comunist Ro- 

| mân, Uniunea Tineretului 
Comunist s-a afirmat în
că din primii ani în lup
ta pentru ^dobîndirea drep* 
turilor și libertăților deș- 
mocratice, pentru - apăra- • 
rea independenței și su
veranității țării.' In con
textul intensificării miș
cării muncitorești și creș
terii avjntului maselor 
populare în lupta pentru 
răsturnarea rînduielilor 
nedrepți- ale Vechii orin- 
duiri, tineretul progresist, 
avînd în frunte revoluțio
nari neînfricați, a dove
dit o nesecată energie și

prestigiu a gîndirii 
tarului general al 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost forma
tă o nouă generație de 
tineri, crescută $1 educată 
în spiritul gîndirii și ac
țiunii revoluționare, al 
dragostei și respectului fa
ță de cuceririle revoluțio
nare ale poporului.

Răspunzînd înaltelor co
mandamente ale acestei e- 
poci, uteciștii din puter
nica organizație a Văii 
Jiului, tinerii din întregul 
municipiy depun eforturi 
stăruitoare pentru a se 
afirma în activitatea de 
producție, în învățămînt, 
în sfera cercetării științi- 

i și artă, 
ei țării, în cele dinlîi e- - Crescuți și educați de par- 
forturi creatoare ale po
porului muncitor care, li
ber și independent a înce
put opera pașnică ă cons
trucției socialiste. In Va
lea Jiului, centru industria] 
de importanță majoră 
pentru. economia naționa
lă, numeroși tineri s-au 
înrolat în puternicul de
tașament al minerilor con- mărețelor obiective

62 DJE ANI
DE LA CREAREA 

' ... UNIUNII
TINERETULUI. 

COMUNIST

cutezanță revoluționară, 
spirit de jertfă și dăruire 
totală pentru cauza dreap
tă a celor rriulți, luînd 
parte Ia acțiunile între- 

r prinse și conduse de par- 
itidul comunist. Tinerii 

revoluționari au militat cu 
‘ eroism în anii războiului, 
j sub conducerea neînfrica- 

L.... ..2...... .............
| ei, ■ contribuind în mod al piirtidului, epocă ' ce 
’ efectiv la izgonirea co- poartă marca de înalt

stituind nucleele de bază 
ale abatajelor în anii cînd 
colectivele miniere âu fost 
chemate șă susțină efor
tul de redresare a țării, 
de întărire a tinerei eco- 

țilbr comuniști, pentru nomn socialiste, 
învingerea trupelor hitle- în epoca inaugurată de 
riște și. eliberarea patri- cel d'e-aî IX-lea Congres*

țid în spiritul virtuților 
tradiționale al muncii și 
vieții comuniste, membrii 
organizației municipale a 
U.T.C. — mineri, prepa
ratori, energeticieni, con
structori, studenți și elevi 

fac mereu dovada an
gajării pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin, 'a 

! ale 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, hotărîți să în- 
tîmpine evenimentele ma
jore ale acestui an — ani
versarea a 40 de ani de 
la eliberarea patriei 
si cel de-al XlII-lea Con
gres ăl P.C.R. — cu suc
cese tot mai mari în ac
tivitatea ce o desfășoară.

(Urmare din pagina 1)

Constanța Toma. Fabrica 
m-a ajutat, am fost înțe
leasă de multe ori, deoa
rece creșterea celor ‘ trei 
copii cere multă preocu
pare și multe griji. Acum 
este , o, ' 
cum mă 
sau cum

Despre
modul cum și-ău 
copiii ne-au mai 
multe muncitoare

! tre care Tițina Arginteanu, 
Eudochja Pădurariu și Pe- 
tok Irina —, multe fiind 
în colectiv de la inaugu
rarea întreprinderii. Sînt 
muncitoare și măme, nobi
lul sentiment matern ne- 
părăsindu-le nici «un mo-

ment, ele vorbind ca în- 
tr-o mare familie despre 
succesele sau șotiile copi
ilor.

— Mame și muncitoare, 
femeile din fabrica noas- 

' tră au împreună, sute de 
copii și eU le cunosc și bu
curiile și necazurile, ne

Aspect din timpul li
nei ore în laboratorul 
de - chimie de la Liceul 
industrial minier Pe
troșani. In mijlocul e- 
levilor din clasa a 
X-a O, profesoara Elza 
Văduva.

f-
l

ț

lț.

1

Un colectiv, despre care 
vorbesc faptele de muncă

(Urinare din pag. 1) Damian, Cornel Ciobanu, 
- Mihai Agavriloaiei, Marin

ultimul trimestru al anu- Robu, Constantin Bărăi- 
lui trecut, cînd am asi- taru. Aurel Ceru, Cosțache 
giirat capacitățile dfi pro
ducție necesare realizării 
ritmice a sarcinilor de 
plan, atît în primul tri
mestru din acest an cît 
și în continuare. Am luat 
toate măsurile pentru a 
asigura o aprovizionare . -
optimă a tuturor brigă- cutat revizii și reparații 
zilor cu materialele ne
cesare și am căutat să 
formăm brigăzi cît mai 
compacte care să asigure 
avansări rapide astfel, in
cit presiunea să nu ne 
cr^ze probleme. De ase
menea, am urmărit îndea
proape- să se 
tețibologia de lucru 
monografia 
ne spunea 
Neagoe, șeful sectorului.

-» I
/-

bucurie să-i văd . __
ajută la treabă mărturisea ing. Margareta 
fac curățenie.
munca lor și

i crescut
vorbit

■ prin-

Zeides, director al . între
prinderii de confecții din 
Vulcan. Cu toate , sîntem 
mame și această responsa
bilitate maternă nu ne pă
răsește nici o clipă, este 
prezentă în producție, din 
care 40 la sută este realiza
tă pentru export. Acest 
fapt scoate în evidență ni
velul de calificare, chiar . 
talentul și hărnicia femei
lor care muncesc.

Dorința 
de a devansa 

primăvara 
(Urmare din pag. I)

Dănilă, Gheorghe Aron, 
Alfred Silaghi, Trandafir 

Popescu și Gheorghe Mun- 
teanu, care, sub conduce
rea si îndrumarea mai
ștrilor electromecanici Va
sile Rîbu, Ștefan Gaură ) 
și Mihâi Preda, au exe- i 
cutat revizii și reparații J 
de bună calitate, menți- J 
nind astfel fluxul de tran- I 
sport și utilajele din aba- 
taje în bună stare'de func-| 
ționare. Nu trebuie omiși i 
nici maiștrii minieri Ion 2 
Babiuc, Cornel Prața, Ion 1 
Andreica, Dumitru Văcă- 

respecte ritic, Ilie Pîncă, Dumitru 
i și Pop și Gigei Grigore, care 

de armare", coordonează și îndrumă, 
ing. Emilian activitatea pe schimburi 

în abataje și .care s-au

Corelarea indicatorilor de plan
de faptul că în luna mar
tie -mina înregistrează un 
minus de aproape 
de tone. Explicațiile 
luna martie le-am 
mit de la sectoare, 
au trebuit 
nerealizările, dar

{Urmare din pag f)

La realizarea și depă- ocupat ca brigăzile să fie 
șifea sarcinilor de plan bine aprovizionate .cu ma- 
ău contribuit toate cele teriale și piese de schimb 
șase brigăzi și alături de pentru o activitate rodnică 
ele electrolăcătușii Vasile în subteran

velat platforma cămi
nului aflat în construc
ție, au ajutat la aranja
rea accesoriilor și ma
terialelor pe șantierul 
corpului de clădire în 
care se amenajează un 
mare laborator. Dar par
ticiparea cea mai nu
meroasă, aria unei ac
țiuni grospoddrești cu a- 
deVarat ampte și eficien- \ 
te au fost pe artera a- 
mintită; pe care în. pe
rioada iernii s-a îm
prăștiat o mare cantita
te de zgură. • S-au string 
fi transportat depuneri
le de la rigole, s-au mă
turat : trotuarele, s-au 
grebUa-peluzete; întrea
ga -stradă că pățind .un 
aspect îngrijit, ordonat.

| Ne spuneau cei trei fac- 
ș tori din conducerea 

institutului că întreaga 
zonă a complexului stu
dențesc, inclusiv parcul 
de agrement, a fost sec
torizată și repartizată 
pe ani de studii pen- ' 
țru curățenie, comple
tarea plantărilor și or
dine.

■ Pe' strada Aviatorilor : 
din" cartierul AdrOport 
au acționat 60 de elevi 
din clasele a Xl-a ' ale ; 
Liceului de . matemati- 
că-fizică. Activitatea ă- 
cestuii numeros grup a 
fost îndrumată, la fața 
locului, .de profesorii. 
Constantin Zăvoianu și 
Aurel Voicu.

In sectorul Liceului e- 
conomic și de drept ad
ministrativ' au greblat 
zonele verzi, degajînd 
colțul ierbii de resturi ve
getale, hîrtii și pietre, 
ajutînd primăvară, ele
vii claselor a X-a A, 
13 și D. . ' •

Pe străzile Oituz, 1 
Iunie și altele din ma
rele cartier Aeroport 
au făcut ordine și cură
țenie numeroase grupuri 
de elevi de la școlile 
cartierului, între 
și cel însoțit de profe
soara Ecaterina 
la de la Școala generală 
nr. 6. Copiii au fost și 
de data aceasta la înăl
țime.

derile de plan la pro
ducția fizică pe luna ia
nuarie ? în luna februa
rie sectorul obține un 
plus la producția fizică 
de, 29 tone, dar produc- 
tivitățile obținute au va
lori deosebit de mari. ... _..
Pe sector, plusul la pro- tivitatea lor este
ductivitate este de 251 • -
kg/post, în abataje de . _
1219 kg/post, jar în căr- confruntat--cu emanații
bune cu 1250 kg/post. in- de metan, unde s-au. im-..

de 
celelalte

Aceeași situație, poate 
mai accentuată, o găsim 
la sectorul III. Pe luna 
ianuarie producția fizică 
este depășită cu 265 de 
tone în condițiile în ca
re productivitatea mun
cii nu este realizată, nici 
la nivel de sector, nici în 
abataje, nici în cărbune. 
Situația se repetă și în 
luna februarie, cu singu
ra deosebire că plusul 
este de numai 6 tone.

Curioasă este evoluția 
realizărilor la sectoi-ul 
II, curioasă și greu de 
explicat. Luna ianuarie 
este încheiată cu un mi
nus de 886 tone, iar la 
productivitatea muncii 
planificată pe sector, ne- 
realizarea este de 159 
kg/post. Pînă aici nimic 
nu este sub semnul în
trebării. Abia de acum 
încep necorelările. De 
ce? Pentru că în abata
je — principalele capa
cități de producție ale productivității cu produc- 
sectorului — productivi- ția fizică, pentru că, așa 
tatea munci ț este depă- cum indică cifrele p~'

zentate, acest aspect este 
neglijat. Ridicăm această 
problemă ținînd cont

3000 
din 
prL 

care 
să justifice 

obiec- 
...... _ . ----- vala
bilă numai pentru secto
rul III, sector care s-a

sistăm, în condițiile cînd pus măsuri speciale 
productivitatea muncii exploatare. La ț-l-___
este depășită în prînci- două sectoare, fără a in- 
palele capacități de pro
ducție, cu peste 120D ............... ....... ...... .
kg/post. Cum de plusul ril din timp a liniei 
realizat este de numai 29 
de tone ?

Aceste valori ale pro
ductivității muncii rea
lizate, ale producției 
fizice extrase trebuie să 
îndemne organele, de con
ducere la o analiză aten
tă, judicioasă, cu simț de 
răspundere, pe baze trai- . . -
nice care să conducă la . diu Avramescu, am reți- 
o corelare normală a

tra în amănunte, minusul 
se datoreste neasigură-

. . - i de
front active și a neco- 
relării ieșirii din funcți
une a unor capacități de 
producție cu pregătirea 
altor capacități.’ “Sigurp- 
toate acestea se adaugă 
la nerealizările de ' pro
ductivitate. în urma dis
cuțiilor purtate cu 
rectorul minei, ing. Ovi-

di-

ția fizică, pentru că, așa

șită cu 80 kg/post, iar 
în cărbune cu 134 kg/post. 
Și atunci cum de nu și-a 
realizat sectorul preve-

nut un nou angajament 
pe care și-l asuma în nu
mele colectivului pe care 
îl conduce și ’anume rea- 

Pre" lizarea integrală a pre
vederilor de plan pe lu
na martie și, prin urma- 

și re, și a celor trimestriale.

i:

Cinemateca. Ciclul 
de cinematecă va fi re
luat începînd de astăzi, cu 

i producția italiană „Ado
rabile și mincinoase" (ora 
18, cinematograful „7 No
iembrie" ’ din Petroșani ; 
mîine, la aceeași oră, ci
nematograful „Cultural" 
din Lupeni). în continua
re sînt programate fe

mele „Escrocii" (*2—23 III.), 
„Simon Bolivar" (56—27

III), „Soții în oraș" (30—31 astfel de trageri au loc 
III), de asemenea pelicule în fiecare lună. Așadar, 
italiene, cu mențiunea că cej cu viața asigurată la 
cea închinată revoluție- ADAS nutresc speranțe... 
narului sud-american' este lunare de cîșiig. 
realizată în coproducție.
♦---------------- ■

ASIGURĂRI. Tragerea de 
amortizare ADAS, pe luna 
februarie, a adus motive 
de satisfacție pentru 16 
cetățeni, din Vale, asigurați 
pe viață. Combinațiile de 
litere ale asigurărilor lor 
s-au dovedit cîștigătoare, 
ădăugîndu-le în bugetul fa
miliilor lor cite 1000 de 
lei. Sîntem... asigurați că

♦---------
A.C.R. Filiala Petroșani 

a A.C.R. pune al dispoziția 
calendare 

birou (gra
de bord, 

Peste

membrilor săi 
de buzunar, de 
tuit), carnete 
hărți turistice, 
va zile vor fi oferite 
vînzare prelate auto.-<

MANIFESTĂRI. Astă- 
seară, pe scena Casei de

cîte- 
spre

cultură a sindicatelor din 
Petroșani (orele 
19,30), 
lui de 
susține 
lodij la 
între invitații teatrului se 
află Păunița Ionescu și cU- 
noscuții mesageri ai mu
zicii tinere Nicu Alifantis 

, și Mircea Baniciu.
Studioul artistului ama

tor se desfășoară astăzi 
(ora 11) la clubul munci
toresc din Vulcan, prile
juind o dezbatere a instruc
torilor artistici din acest 
oraș.

colectivul Teatru- 
estradă din Deva 
spectacolul „Me- 
rampa de lansare".

Mîine, la întreprinderea 
17 și de tricotaje, din reședința 

noastră de municipiu (ora 
14), expunerea pe tema 
„Cunoașterea și respecta
rea legilor" va completa 
ciclul de manifestări des
fășurate aici sub genericul 
„Etica și echitatea socialis
tă".

I
I

Rubrică redactată de 
Ion VULPE

care

Necil-
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Minerul" Lupeni, la schi
în masivul Straja

în cadrul actualei edi
ții a Daciadei de iarnă, 
pe pîrtiile din jurul ca
banei „Straja* a avut, loc 
cea de-a Vll-a ediție a' 

I Cupei „Minerul* la schi. 
I. Timp de două zile , s-au 

desfășurat într-o, splendi- 
' dă ambianță de iarnă pro- 
i bele de slalom uriaș, sla

lom, special, La schi fond, 
au fost organizate între-.- 

1 ceri pe distanțe - de 2000,' 
i 3000 și. 10000 m pentru 
- diferite categorii de vlr- 

1
Această tradițională ma- 

. nifestâre sportivă a ali- 
. hiat la start elita schiului 

de performanță din Va- 
Ida Jiului, ... participanții 

; reprezentînd toate secțiile 
de schi ale asociațiilor 
sportive din municipiu și 

'din alte localități ale 
județului Hunedara. încă 
de vineri seară (16 martie 
ax.) pe listele participan- 
ților ău fost înscriși, 110 
schiori, iar sîmbătă și du
minică numărul concu- 
renților a atins cifra de

După o dispută 
care i-a departajat 
Unii concurenți prin . 
cimi de Secundă, s-au în
registrat următoarele 
zultăte: .
.PROBELE DE FOND, 

categ. copii mici, ' fete: 
locul I Dumitra Izvorea- 
nu, II Georgeta Tărăbuță, 
III Maria Pricop. Băieți: 
locul I Claudiu Movilea? 
nu,’ II Lazăr Sas, III Cor
nel' Diaconii; Copii mari, 

fete: locul I Camelia Hrin- 
co, II Natalia Sidor, III 
Daniela Zaițuc; Băieți: 
locul I loan Matei, II Da
niel Coloji, . Dumitru 
Fedeleș. Categ. junioare 
mici : locul I « Eugenia

dîrză-, 
pe 

ze-

fe-

Mălăgean, II Mircea O- 
ros; juniori II: locul I Zig- 
fried ' Bota, II Sămir Ma
eștri,- III' Cristian Popes
cu. Seniori; categ. 20-30 
ani, femei: locul I Nelida 
Bucur, II Gabriela Pică, 
III Imola Gbtz; - bărbați: 
locul I Gheorghe Bucur, 
(recordul absolut al pro-. troșani și „Știința* Petro- 
belor alpine), II Dumitru șani.
Lazăr, III Mafton Buzaș;
30-40 ani, femei: ■ Lidia
Keîtz; bărbați: locul I 
loan Sîn, II Francisc E- 
delin, III Teofil Baczay;
40-50 ani, femei: locul I 
Rozalia" Kovacs, II Tere
zia Kato; bărbați: loculî 
Ioan On, II Alexandru 
Acs, III Iosif Zlăgneanu;

lin, III loan MunteanU.
Pe echipe, locul I l-a 

cîștfeat A.S. „Minerul* 
Lupeni, cu cele mai mici 
penalizări, urmată de A.S. 
„Parîngul* Petroșani, C.S. 
..Pionierul* Lupeni, „Mi
nerul* Vulcan, „Hidromin* 
Petroșani, „Voința* Pe-

*
V

ai concursului national
♦ Alin Gedeon, cîștigătorul slalomului spe

cial, concurează în Turcia.
♦ Nicoleta Zapan, pe locul secund la slalom

într-un cadru festiv, tu
turor cîștigătorilor le-au 
fost înmînate cupe, tradi
ționalele lămpi ale mineru
lui, medalii, .plachete și 
diplome. " A Vll-a ediție 
a Cupei „Minerul* s-a L. . 
scris printre cele mal reu- ț 
șite concursuri de schi 
din actualul sezon nu nu-

Kovacs, II Liviu Oros, III prin desfășurare șj

1 
lJie l 

a Cupei „Minerul* s-a în- ’

J: 
!

j rențiipr a atins u<=
1 ÎS®! Zăpada a fost exce- 
i lentă, iar organizatorii la 
( înălțime. Deosebit de spec- 
J taculoase au fost con
i' cursurile la probele alpi- 
L ne. Sîmbătă, proba de 
J. 'slalom uriaș s-a desfășu- 
I. rat sub vîrful Straja, un- 
L de. concurenții au avut de 
« străbătut nu mâi. puțin 
’ de 42 de porți pe o dis- 
( tanță de circa 800 m. ,Un 
i grad sporit de dificultate 
J l-a . avut proba de slalom 
y special, desfășurată, dumi- 
l nică, în aplauzele a zecil de ■ spectatori. Au evoluat,
J deosebit de specțaculos,
î micii schiori. de Ia școlile
i sportive din Lupeni și
J Petroșani, dar și juniorii
ț și1 seniorii, într-o probă
i care a selecționat cu du- ;1 ritate, nu numai după Băieți: locul I Alexandru i
>" timpi, ci și după criteriul Acs u MUțai Csiki, IÎI?
| decisiv _ al rezistenței ^ la Tiberiu Tofalvy; junioare: }
l efort. Unii dintre favonți • • . \
» n-au confirmat pronosti- locul I Sorina Costache, 1
ț cUrîle, abandonînd. juniori I: ‘ locul I Ioan V

străbătut nu mai. puțin

. JwvvM. • » .. . aciuaiui sezon nu nu- J
Năstase, II Angela Fodor, 50-60 «pfs mai prin organizare, ci și J
Juniori mici: locul I Ale- U . ” Li"'"' v
xandru Nagy, II Ioan Do- Vasiliu Costache; peste participare de masă, 
du. Categ. seniori, 20-30 "" ’ e,!—!
ani, femei: locul I Aurora 
Imling, II Asandei Simi
na; bărbpți: locul. I Ionel 
Sălceanu, II Constantin 
Fodor. Categ. 30-40 ani, 
femei: locul I Margaretei 
Schmidt; bărbați: locul I 
Iosif Peter, II Zoltan Ușu- 
relu, III loan MaghdrU. 
40-50 ani; femei: locul I 
Terezia Kato; bărbați: lo7 
cui I Afon Peter, II Pe
tru Ambruș, III Imling 
Alfred; 50-60 ani: locul I 
George Lupaș, II Andrei 
Drotzinger.
PROBELE ALPINE (după 
cumularea rezultatelor la 
slalom uriaș și slalom 
special): Categ. copii mici, 
fete: locul I Narcisa Vo- 
rak, II Monica Hațapuc, 
III Alina Kadar. Băieți: 
locul I Laurențiu Blăjan, 
II Radu Bogdan, III De- 
metriu Edelin; copii mari, 
fete: locul I Camelia Si- 
gyarto, II Angelica Vra
ja, III Nedela Bîrlida. ț

uriaș.
■ Concursul național de 

schi, rezervat copiilor, des
fășurat săptămîna trecută, 
pe pîrtia Carp, din" împre
jurimile Sinaiei, a rezervat 
motive de deplină satisfac- 
ție profesorilor și antreno
rilor de la catedra de schi 
a C.S.Ș. ■ Petroșani (Virgi- 

- nia Petterfy, Victor Mihuț 
IX, Zoltan Toth, Juja Alecu 
și Gunther Gedeon). într-o 
companie selectă, care a a- 
dunat la start-vîrfurile per
formanței din cadrul celei

0 | mai tinere generații, Alin 
Gedeon, concurînd la cate-60 ani: locul I Simion 

Cioflica, II Francisc Ede- Viorel STRĂUȚ

Minerul Lupeni — Someșul Șatu Mare 1—0 (0-^0)

1

goria 11-12 ani, a ocupat 
primul loc la slalom spe- 1 
cial. La „uriaș*, deși a în- ’ 
tîmpinat greutăți cu tini-: 
pul nefavorabil (ceață, pîr- ' 
tia incomplet am<-najată), 
deși a fost nevoit să se în
toarcă la o poartă, " repre-! 
zentantul nostru ă obținui 
cel de-al doilea timp; De-, ■ 
altfel, fiul antrenorului Ge-; 
deon s-a făcut remarcat și' 
în întrecerile internaționale 
din acest an de Ia Vratna 
(Cehoslovacia) și din Impre- " 
jurimile Ljubljanei-. (Iugos- i 
la-via), unde a ocupat po- ' 
ziții fruntașe. în acest con- : 
text imediat după con- ■ 
cursul de la Sinaia, el s-a 
îndreptat spre Uludag (Tur
cia), unde ya, reprezenta 
tricolorul în competiția or. , 
ganizată de federația inter
națională de specialitate.’.

Revenind la concursul 
național, celălalt compo
nent ăl echipei C.S.Ș.P.,' 
Alexandru Acs, a fost în
registrat pe poziția a Vll-a 
la slalom special. La fete 
o valoroasă performanță a 
obținut Nicoleta Zapan, ăl 
cărei timp i-a asigurat lo
cul II la slalom uriaș. De 
fapt, despre împlinirile, da» 
și., .lacunele acestui sezon 
hibernal . vom mai avea j; 
prilejul să scriem, după în- . 
cheierea sa, cînd vom face 
bilanțul pe discipline spor- .

Ion V ULPE

Fotbal, divizia A

Etapa â XXIV-a
Rezultate tehnice : , F.C. Argeș; ' Sportul stu- -

dențesc 0-0; Corvinul — Chimia 0-0; A.S.A. — Dtțnă- 
2 1, ,i — Steaua 3-0; C.S. Tlr-

- F.C. Baia Mare 0-1; Rapid— Jiul 1-0;
- F.C. Bihor 2-0; „Poli* Iași — U. Craiova 

F.C. Olt amînat.
A

rea C.S.U. 2-0; S.C. pacăți 
goviște- 
Petrolul 
0-0; Dinamo

CLAS
1. Dinamo
2. Steaua
3. „U“ Craiova .
4. Sportul stud.
5; F.C. Argeș
6. S.C. Bacău

' 7. F.C. Bihor
8. F.C. Olt
9. Chimia

10. „Poli* Iași
11. Jiul
12., F.C. Baia Mare ;
13. Corvinul
14. Rapid
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Petrolul
17. Dunărea C.S.U.
18. C.S. Tîrgoviște

M E N T U L
23
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13
15
13
12
13
11
10

7
9
7
9
9
8
7
8
6
4
3

2 44-20, 34 <
6 49-19 33
8 38-21 29
7 35-25 29
8 30-22 29
9 25-29 26
9 36-32 25
6
9
8

10
10
10
10
12
13
12
15

22-15 24
28-33 24
22-26 23
21-28 23
25-39 23
31-29 22
20- 25 21
21- 32
20-35
16-28
17-42

20
17
16
12

T EL E X
BUDAPESTA 19 

gerpres). — în concursul 
internațional de înot de 
la Budapesta, sportivii ro
mâni au obținut trei vic
torii prin Anca Pătrășcoiu 
— 1’04’Tl/lOO la 100 m 
spate, Gabriela Baka —

(A-

200 m mixt 
Pinter — 
proba mas- 
m fluture, 

înotători 
eviden-

2’20”46/100 la 
și Robert 
2’05”57/100 în 
culină de 200

Dintre ceilalți
români s-au mai 
țiat Teodora Hauptricht și 
Flavius Vișan, clasați 
locul doi în probele 
800 m liber.și 200 m fluture.

pe 
de

învingătoare» gazdele au rămas datoare
De obicei, ideea acreditată fericită. Pasele lui au gre- reche — 

(și poate... optimistă) este în șit' adeseori" adresa. Petre P. " Popa, Dina
Popa (cu excepția barei din 

■ „bine că âm cîș- min. 85) a prestat Unul din 
cele mai slabe jocuri de 
cînd evoluează la Lupeni-. 
Pase și preluări greșite, 
șuturi caț-e ocoleau cu mult 
poarta, acțiuni de atac izo
late fără șanse de reușită 
— lată bilanțul lui de du
minică. Dina a fost singu
rul pare a jucat-ceva mai

tor. și în faza golului..
-Linia de atac, com parti- 

la șuturi spre poartă, 12-1 mentul decisiv,. deși nu a
la șuturi pe spațiul porții avut 0 prestație slabă, pu- 
— iată raporturi care, in- tea mai mult.' Dacă Sălă- 
discutabil, dovedesc domi- gean îndrăznea mai mult, 
narea teritorială a echipei 
gazdă. Și totuși, argumen
tul hotărîtor într-un meci 
de fotbal rămîne numărul 
golurilor marcate. Or, aici, 
echipa gazdă deși s-a chi
nuit, n-a reușit decît o sin
gură izbîndă. în min. 11 
al reprizei secunde mingea 
a circulat pe traseul Ni
chimiș r— Dina — Nichi
miș — Mușat. După ce pri
mul șut 
portarul 
șut nu a 
nici de
Bencze. . .
corner obținut în min. 2 
al partidei, oaspeții nu au 
făcut altceva decît să a- 
runce mingea cît mai de
parte de poarta lor. Linia 
de mijloc a echipei Mine
rul a rămas iarăși datoa
re. Voicu a alergat mult, 
dar nu a prins o zi tocmai

cazul unei victorii, deși, la 
limită - 
tigat*. Un suporter adevă
rat sau ■ Un martor realist 
al meciului disputat du
minică la Lupeni nu poa
te însă să rămînă doar cu a- 
ceastă concluzie. Pentru că, 
și. după această -partidă 
(cîștigată la limită, cu 1-0), 
echipa minerilor de la Lu
peni a rămas datoare. Da- bine, avînd un rol hotărî- : 
tele tehnice par să ne con
trazică; 16-1 la cornere, 30-2

Voicu (Colceag), (2-0). Au marcat Bățălan 
. i — Mușat, și Vîrtig.

Sălăgean, Nichimiș. —
La juniori : Minerul Lu- ' Alexandru TATAR, 

peni — Rapid Arad 2-0 Gheorghe CÎȘLARIU

Fotbal, divizia B, seria a IlI-a:
ETAPA A XX-A, rezultate tehnice <

• Minerul Cavnic — C.F.R. Timișoara 1-1, Gloria 
Reșița — Minerul Motfii 2-0, Steaua C.F.R. CJuj- 
Napoca — Aurul Brad 0-1. U.T; Arad — C.SJH; 
Reșița 2-1, Armătura Zalău — C.F.R. Vict. Capan-, 
sebeș 6-0, Minerul Lupeni — Someșul S. Mare 1-0.,

Ind. sîrmei C. Turzii — „U“ Cluj-Napoca 0-1, „Poli'* 
Timișoara — Metalurgistul Cugir 6^0, Olimpia S. 
Mare -— Rapid Arad 3-1.

'i

f

4

■tl.

L

a fost parat de 
Pereș, al doilea 

mai putut fi parat 
plonjonul lui... 

Cu excepția unui

dacă Mușat era mal atent 
în fazele petrecute în min. 
53 și 68, saU" dacă Nichimiș 
nu ar fi obosit după nu
mai 30 de minute ale celei 
de-a doua reprize, tabela 
de marcaj putea dpvedi că 
diferența dintre cele două 
echipe nu se măsoară doar 
printr-un singur gol. Așa, 
însă, spectatorii prezenți în 
tribune (circa 1500) au ple- 
cat satisfăcuți doar cu vic
torie, nu însă și de maniera 
în care: a fost obținută. în 
nota jocului, adică cea de 
mediocritate, prestația ar
bitrului Mircea Ionescu (Pi
tești) care n-a ținut cont 
nici de prelungirile ce se 
impuneau. Adevărata rea
bilitare a echipei a întîr- 
ziat deci.

Formația utilizată : Gri- 
gore — Sebestyeh (Leor- 
dean), Chițac, Vînătoru, Te-

Vict. Caransebeș; U.T. Arad — Olimpia S. Mare; 
C.F.R. Timișoara — Minerul Lupeni; Ind. sîrmei - 
Gloria Reșița; Someșul S. Mare — Minerul Cavnic; 
Minerul Motru — „Poli** Timișoara. (Al. TĂTAR)

CLASAM E N T U L
1, „Poli* Timișoara 20 13 2 5 56-21 28
2. „U“ Cluj-Napoca 20 13 1 6 39-14 27
3. C.S.M. Reșița 20 12 1 7 30-18 25
4. Armătură Zalău 20 10 3 7 26-24 ’ 23
5. Aurul Brad 20 9 3 8 31-30 21
6. U.T. Arad 20 10 1 9 25-27 21
7. Olimpia S. Mare 20 10 0 10 40-28 20
8. Minerul Lupeni 20 8 4 8 23-20 20
9. Minerul Cavnic 20 9 2 9 31-28 20

10. Gloria Reșița 20 9 2 9 18-18 20
11. Ind. sîrmei C. Turzii 20 9 10 24-24 19
12. C.F.R. Timișoara . 20 9 1 "10 29-34 19
13. Minerul Motru 20 9 1 10 22-29 19
14. Metalurgistul Cugir 20 7 3 10 24-36 17
15. C.F.R. Vict. Caransebeș 20 8 1 11 18-46 i<7
16. Someșul S. Mare 20 8 0 12 24-32 16
17. Steaua C.F.R. Cluj-N.‘ 20 7 1 12 28-33 13
18. Rapid Arad 20 4 5 11 17-40 13

’). Echipă penalizată cu 2 pun cte.

ETAPA VIITOARE (25 martie 1984): Met. Cu-
gir _ steaua C.F.R, Cluj-Ni; Auru 1 Birad — C.F.R.
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FILME

Reuniunea la nivel înalt
a țărilor Pieței comune

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

MADRID 19 (Agerpres) 
— Sub deviza „Pentru pa
ce și dezarmare*', „Nu — 
înarmărilor !“ în orașul 
spaniol Valladolid s-a des
fășurat o mare manifesta
ție la care au participat re
prezentanți ai diferitelor 
organizații antirăzboinice 
din țară. Participanții au 
relevat necesitatea inten
sificării luptei pentru pace 
și dezarmare, împotriva 
escaladării cursei înarmă
rilor. Ei au cerut, totodată, 
ieșirea Spaniei din NATO 
și evacuarea bazelor mili
tare străine de pe teritoriul 
țării.

★
WASHINGTON 19 

gerpres). — „Cursa înar
mărilor nucleare prezintă 
un uriaș pericol pentru u- 
manitate, iar în etapa ac
tuală, cea mai eficientă ca
le pentru stăvilirea ei este 
încetarea producției, expe
riențelor și amplasării de 
noi arme nucleare" — a 
declarat Jesse Jackson, can
didat la învestitura Parti
dului Democrat pentru ale-

(A-

gerile prezidențiale 
vor avea loc în Statele U- 
nite în luna noiembrie a.c. 
Intr-un discurs rostit la 
Washington, omul politie 
american a apreciat între 
altele, că se impun o di
minuare a cheltuielilor mi
litare masive ale Statelor 
Unite și începerea unor ne
gocieri constructive între 
U.R.S.S. și S.U.A., în sco
pul ajungerii la acorduri 
reciproc acceptabile în do
meniul controlului arma
mentelor.

★ "
DELHI 19 (Agerpres). — 

„Să salvăm lumea de o 
catastrofă nucleară !**, „Nu, 
pregătirilor de război I" — 
sub aceste devize s-a des
fășurat, în orașul indian 
Patna, o amplă demonstra
ție a partizanilor păcii la 
care au participat mai mul
te mii de persoane. Parti
cipanții au cerut înceta
rea experiențelor, produc
ției și instalării de arme 
nucleare, precum și trans
formarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii și co
laborării.

BRUXELLES 19 (Ager
pres). Luni după-amiază 
s-au deschis la Bruxelles 
lucrările primei ședințe a 
reuniunii la nivel înalt a 
țărilor Pieței comune, sub 
președinția șefului statului 
francez, Francois Mitter
rand.

Cei zece șefi de stat și de 
guvern vor încerca să re
glementeze problema con
tribuției Marii Britanii la 
bugetul C.E.E., relevă sur
sele diplomatice vest-ger- 
mane și britanice citate de 
agențiile internaționale de 
presă. Dealtfel, estimează 
observatorii citați de A.F.P.,

cererea Londrei de a 
reduce sumele pe care a- 
ceasta le varsă în conturi
le comunitare și pe 
autoritățile britanice 
consideră exagerat de
dicate, reprezintă proble
ma cea mai dificilă, care 
condiționează un eventual 
succes sau eșecul reuniunii.

care 
le 
ri-

i

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Artista, dolarii
și ardelenii; Unirea: Casa 
visurilor; Parîngul: O le
bădă iarna.

LONEA: împușcat în 
spate.

ANINOASA: Combina
ția.

VULCAN : Viață parti
culară.

LUPENI: Hotel Palace. 
URICANI: Dublu delict.

Situația din Salvador
CIUDAD DE MEXICO 19 

(Agerpres). — Intr-o decla
rație făcută la Ciudad de 
Mexico, Hector Oqueli, 
membru al Comisiei po- 
litico-diplomatice a Fron
tului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională — 
Frontul Democratic Revo
luționar (FMLN — FDR) 
din Salvador, a subliniat 
necesitatea soluționării si
tuației din țară prin nego
cieri între puterea 
tivă și forțele de 
inclusiv FMI.N — 
transmite agenția
Latina. El a arătat că 
actualele condiții din Sal-

vador nu este posibilă des
fășurarea unui proces 
lectoral corect și că 
si stă încă pericolul unei 
intervenții militare 
ne în țară.

e- 
per-

străi-

.VUIT
■PARIS. La Paris s-âu 

încheiat lucrările Confe
rinței naționale împotriva 
rasismului, organizată la 
inițiativa „Mișcării împo
triva rasismului și pentru 
prietenie între popoare". 
Timp de două zile, parti
cipanții la lucrări au exa
minat diverse aspecte ale 
luptei pentru lichidarea 
inegalităților rasiale și sar
cinile ce revin militanților 
francezi pentru abolirea 
discrimărilor pe criterii 
de rasă.

■ HAGA. Sindicatele ca
drelor didactice din Olan
da au hotărit să desfășoa
re', la 9 mai în toate școli
le din țară o zi de protest 
împotriva planurilor de 
amplasare de rachete nu
cleare în această țară.

■ VIENA. In Austria, 
rata șomajului în rînduri- 
le tineretului *va crește în 
următorii 4—5 ani cu 8 la 
sută, iar în unele regiuni

ale țării, cu peste 10 la 
sută — scrie ziarul „Die 
Presse", citind studiile e- 
fectuate de un grup de ex- 
perți în problemele utili
zării forței de muncă.

■ ROMA. — In cursul 
anului 1983, numărul per
sonalului angajat în marile 
întreprinderi industriale 
din Italia s-a redus cu cinci 
la sută față de anul pre
cedent, potrivit datelor 
publicate de Institutul cen
tral de statistică din Ro
ma (ISTAT). Intre marile 
întreprinderi industriale, 
ISTAT consideră pe cele 
avînd peste 500 de salari- 
ați.

■ WASHINGTON — 
Ninsori abundente, neobiș
nuite pentru acest sezon, 
s-au abătut asupra mai 
multor state americane, 
provocînd pagube culturi
lor agricole și perturbări 
ale traficului rutier. După 
cum relatează agenția As
sociated Press, un viscol 
puternic a făcut ca stratul 
de zăpadă să ajungă, în 
unele părți la peste o ju
mătate de metru.

FAPTUL DIVERS
15,00
15,05
15,30

execu- 
opoziție, 
FDR — 
Prensa 

în

MIERCURI, 21 MARTIE
— Sosește 

președintele 
(21-27).

— începe

Calendar săptămînal
VINERI, 23 MARTIE
— Primul ministrul al Japoniei Y. 

Nakasone, sosește în vizită oficială în 
R.P. Chineză (23-26).

— La Punta del Este (Uruguay) se des
chid lucrările reuniunii guvernatorilor 
Băncii Interameiicane de Dezvoltare 
(B.I.D.).

DUMINICĂ, 25 MARTIE
— în Turcia au loc alegeri locale.
— Alegeri prezidențiale în Salvador.

în vizită oficială în S.U.A. 
Franței, Francois Mitterrand

vizita în Mexic a secreta
rului genera) al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar (21-23).

JOI, 22 MARTIE
— Se deschid lucrările Conferinței Na

ționale a Partidului Comunist Bulgar.

unicaNegocierile
cărui popor, ale păcii în 
general".

Este marele merit ai se
cretarului general al par
tidului, președintele Re
publicii, de a fi elaborat 
teza, de maximă importan
ță în actualul climat inter
național, potrivit căreia nu 
există divergențe — indi
ferent de originea, evoluția 
și natura lor, de aria lor

în concepția și activita
tea practică pe plan in
ternațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, soluțio
narea pe cale politică, prin 
negocieri, a probelemelor 
litigioase dintre state, a 
situațiilor conflietualc din 
lume constituie un princi
piu cardinal și o preocu
pare perseverentă. Istoria 

• arată că utilizarea forței 
pentru reglementarea liti
giilor nu poate duce, pe 
de o parte, la soluții via
bile, iar, pe de alta, se 
soldează cu cele mai tra
gice rezultate. „România — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — s-a pronunțat 

. și se pronunță ferm pentru 
soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre sta
te numai pe calea trata
tivelor. Viața, evenimentele 
au demonstrat ca recurge
rea la calea militară pro
voacă mari pierderi umane 
și materiale țărilor respec
tive și, în același timp, 
determină o accentuare a 
încordării și o creștere a 
pericolului de război in ge
neral. De aceea, oricît de 
îndelungate și grele ar fi 
tratativele, . ele reprezintă 
singura alternativă logică 
Ce răspunde intereselor fie-

LUSAKA. — Peste 60 000 
de elefanți sînt uciși a- 
nual în Africa, se arată în- 
tr-un raport al specialiști
lor Uniunii Internaționa
le pentru apărarea natu
rii și resurselor naturale. 
Uriașele pachiderme sînt 
omorîte de regulă pentru 
fildeș. Numai în cursul a- 
nului trecut, din 
s-a transportat spre 
din țările din Asia 
merica Latină peste 
de tone de fildeș.

★
BERNA. — Elveția pro

duce în prezent 50 milioa
ne de ceasuri pe an, ceea 
ce înseamnă aproximativ 
jumătate din producția 
Japoniei. Publicînd această 
informație/ ziarul „La Su
isse" adaugă însă că veni
turile obținute de firmele 
elvețiene sînt mult mai 
mari față de cele nipone. 
Astfel, Elveția realizează 
anual din exportul de cea
suri venituri de 3,5 miliar
de franci elvețieni, față de 
numai 1,9 miliarde înca
sați de Jap'onia.

Africa 
unele 
și A- 

800

I
I

I
I
I
I
I
I

20,00
20,20

20,35

22,00

22,20

Telex.
Viața școlii.
Emisiune în limba 
maghiară. (P.C.) 
Telejurnal (P.C.) 
Actualitatea în 
conomie.
Teatru TV. 

„Livada din noi*' 
de Constantin Chî-> 
riță.
Videoteca interna-* 
țională (color).
Telejurnal (P.C.).

RADIO
1 la 3. 

curioșilor, 
de știri, 
folcloric.

13,00 De la
15,00 
16,00 
16,05 
16,15
Vanica. 16,25 Radiogaze- 
ta economică. 16,55 
tul medicului, 17,00 
letin de știri. 17,05 
litica noastră. 17,30 
diența radio. 18,00 Orele 
serii. Radiojurnal. 22,00 
O zi într-o oră. Radio
jurnal. 23,00 Opera „Mi
reasa vîndută" de Bedrich 
Smetana (selecțiuni).
23,30—5,00 Non stop mu
zical.

Clubul 
Buletin

Recital
Din creația lui Ion

Sfa- 
Bu- 
Po* 
Au-

1. C. S. Alimentara
modalitate raționala»

eu o acuitate extremă, în 
joc fiind însăși supravie
țuirea civilizației, a uma
nității. Așa cum releva to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
problema cea mai impor
tantă în actualele împre
jurări-atît de primejdioase 
este revenirea la masa tra
tativelor. Iar în condițiile 
în care problema eurora- 
chetelor nu privește numai 
cele două puteri, ci toate 
țările europene, întrucît a- 
cestea ar fi primele victi
me în cazul folosirii arme
lor nucleare respective, este 
absolut necesară 
a cadrului 
tru ca la 
și statele

Analiza 
mondiale
rile vibrante, insistente la 
oprirea măsurilor de esca
ladare a tnarmăi dor nu
cleare, la reluarea dialo
gului. propunerile realiste 
avansate pentru ieșirea din 
impas constituie o nouă și 
strălucită dovadă a înaltei 
răspunderi a conducătoru
lui partidului și statului 
nostru față de soarta pă
cii, față de destinele civi
lizației umane.

pe agenda Adunării Gene
rale a O.N.U. figurează ca 
punct distinct, din anul 
1979, „Reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferen
delor dintre state". Un re
zultat semnificativ al aces
tor eforturi l-a constituit 
adoptarea, la sesiunea din 
1982, a „Declarației asupra 
reglementării pașnice a di
ferendelor internaționale*.

C om ent ar iu
de răspândire --- care să 
nu poată fi soluționate la 
masa tratativelor. Pornind 
de la acest concept, țara 
noastră a militat consec
vent, în toate împrejură
rile, prin contacte directe 
cu diverse părți interesate, 
printr-o activ itate asiduă 
în cadrul O.N.U. și a] altor 
foruri internaționale, pen
tru eradicarea definitivă a 
forței și a amenințării cu 
forța din viața internațio
nală ca principiu funda
mental al relațiilor dintre 
state, pentru generalizări?:) 
negocierilor, In urma Un -i 
inițiative a țării î.oastr ■

o lărgire 
negocierilor pen
ele să participe 
continentului 
lucidă a situației 
exist-'nte, apelu-

reglementarea

Totodată, la ultima sesiu
ne, România a propus cre
area unei Comisii perma
nente a O.N.U. de bune 
oficii, mediere și concilie
re pentru
diferendelor și prevenirea 
conflictelor dintre 
inițiativă ce s-a bucurat de 
un larg sprijin.

în actuala situație inter
națională, marcată de o 
încordare fără precedent în 
întreaga perioadă postbeli
că. de grave pericole la 
adresa păcii, problem? so
luționării prin mijloace paș
nice a problemelor litigi
oase dintre state se pune

state,

C. ȚINTEA

Alimentație Publică Petroșani
încadrează de urgență:

x — 2 paznici

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
VÎND apartament, 2 ca

mere (predau . contract), 
. Deva, telefon 17754. (395)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele, Bîr- 
chi Gabriela, eliberată de 
l.C. Vulcan. O declar nu
lă. (394)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Spoca- 
iă Iliuca, eliberată de Fa-

brica de mobilă Livezeni. 
O declar nulă. (392)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele 
dache Vasile, 
I.M. Petrila. 
lă. (393)

PIERDUT 
serviciu, pe 
că Vasile,

Man- 
eliberată de 

O declar nu-

legitimație de 
numele Urzi- 

eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

I) E C E S

CU adîncă durere colegii din anul IV, grupa 
2501, Facultatea de mașini Și instalații miniere a 
Institutului dc mine Petroșani, anunță tragicul sfîr- 
șit

na 
liej

ăl celui care a fost bun coleg și prieten 
SILAGHI FLORIAN 

înhumarea va avea loc azi, 20 martie, în comu- 
Popești, județul Bihor. Sim-ere condoleanțe fami- 
indurei ate. (391)

COLEGIUL DE REDACȚIE, losif BĂLAN, loan DUBIK, Dorin GlIEȚA. Ion | 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor >ci. Teodor RUSII — redactor >et adj. 1 
Toma ȚAțARCA.,

Redai ția și administrația : Petroșani, str. N. Bălcescu. or. 2. Telefoane t 41662 
secretariat. 41663. 42464 secții.
Tiparu Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu, nr. 2. telefon 41365.


