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Toneie extrase in plus

Indicatorul principal 
care caracterizează efi
ciența economică la toa
te nivelurile este produc
tivitatea muncii, iar creș
terea ei acționează di
rect asupra sporurilor de 
producție realizate. Pe 
de altă parte, creșterea 
productivității muncii 

determină economisi
rea muncii vii și utili
zarea mai bună a resur
selor existente, la un mo
ment dat.

Exprimînd rodnicia cu 
care este cheltuită o anu
mită cantitate de mun
că, productivitatea : în 
minefit este exprimată, 
în general prin tonele de 
cărbune extras pe post 
care poate fi tot la fel 
de bine: exprimată în 
timpul cheltuit de

-____

PLUS 7600 TONE DE CĂRBUNE
In dimineața zilei de 9 aprilie 1984, cinci între

prinderi miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui — I.M. Petrila, I.M. Dîlja, I.M. Vulcan, I.M. Pa- 
roșeni și I.M. Uricani — raportau extragerea unei 
cantități suplimentare de 7 600 tone de cărbune, de 
la începutul acestei luni.

■ Cea mai mare pro
ducție. suplimentară a fost 
ex trasă din subteranele 
minei Petrila, plus 2 809 
tone de cărbune, ■ totali- 
zînd de la' începutul anu
lui un plus de 23 000 de 
tone. ...

g Cu cele 2 297 tone

muncitor pentru extra- tone de cărbune. Un re- 
gerea unei anumite can
tități de cărbune.

Cum este privită creș-
fiiiiri/niiiiiiiiniiiiniiiirh

O

Productivitatea 
muncii — 

problema vitală 
a producției

zultat frumos din acest 
punct de vedere; Cu ce 
eficiență a fost extrasă 
însă cantitatea de cărbu
ne pe primele două luni, 
cînd mina Și-a depășit 
sarcinile de plan, în ia
nuarie cu. 6 500 tone de 
cărbune, iar în februarie 
cu 7 902 tone? In luna 
ianuarie, la nivel de în
treprindere, productivi- 

: ta tea muncii nu a fost 
realizată cu 89 kg/post, 
iar în luna februarie cu 
33 kg/post. Nici la nivel 
de abataje, productivita-

•nwmrrtufiuHiunriuilH.

terea productivității mun
cii Ia I.M. Vulcan ? în
trebarea se referă la p
întreprindere care, pe tea muncii nu se reali- 
primul trimestru, nu nu
mai că și-a realizat sar
cinile de plan, dar le-a

un depășit cu pesle 18 000 (Continuare în pag. a 2-a)

Gh. SPINII'

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, împreună 
cu tovarășa ELENA CEAUȘESCU, va efectua 
o vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 'secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua, în perioada următoare, o vizită de prietenie 

. în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația tovarășului. Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, și 
a tovarășului Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră a 

, președintelui Republicii 
Populare Angola, tovarășul

Jose Eduardo dos
Încheierea

CONVORBIRILOR OFICIALE
țațele vizitei, ale dialogu
lui purtat, într-o atmosfe- 

—____ _______ ră de cordialitate și prie-
le oficiale între tovarășul tenie, de înțelegere și stimă 

reciprocă. A fost exprima
tă covingerea că înțele
gerile convenite, cu acest 
prilej, vor conferi noi di
mensiuni bunelor relații 
româno-angoleze, asigu- 
rînd extinderea pe mai de
parte a conlucrării dintre. 
Partidul Comunist Român 

Partidul

Luni, 9 aprilie, s-au în
cheiat', la Palatul Consili
ului de Stat,., convorbiri-

Nicolae Ceaușescu, secre
tar . general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tova
rășul Jose Eduardo dos 
Santos, președinte
le M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Repu
blicii Populare . Angola. și M.P.L.A.

In cadrul ultimei runde Muncii, intensificarea și
de convorbiri, cei doi pre- aprofundarea colaborării
sedinți si-âu manifestat - ----------------- -------- -------- ------
satisfacția față de rezul- (Continuare în pag. a 4-a)
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Santos
Ceremonia 

plecării
. Luni, 9 aprilie, s-a ' 
cheiat vizita oficială 

■prietenie efectuată în 
ra noastră, la invitația 
varășului Nicol 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Angola, în fruntea unei 
delegații de partid și de 
stat. .. ■ . ■

în
de 
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0 etapă decisivă pe șantierul 
noii preparat» din Livezeni

lucru a fost satis- 
Față de 7 milioane

Pe platforma industrială 
din sudul reședinței de mu
nicipiu, -în imediata apro
piere de incinta minei Li
vezeni a început să prindă 
contur structura de rezis
tență a unei noi unități 
industriale. Este viitoarea 
preparație Livezeni, care 
conform planului, la jumă
tatea anului 1985 va prelua 
și prelucra producția de 
cărbune a I.M. Dîlja și I.M. 
Livezeni. Anul 1984 consti
tuie deci, o etapă decisivă 
a execuției de pe acest șan
tier. In ce stadiu se află 
lucrările la acest important 
obiectiv, acum cînd s-a tre
cut îri.cel de-al doilea tri
mestru al anului?.

De curînd i-am întîlnit 
pe constructorii, acestui obi
ectiv pe șantier. Deși sufla 
Uri "vânt rece, constructorii 

. se aflau, la datorie. Dul
gherii din formația condu
să de Gheorghe Doca se 
aflau la cota +37 a viitoa
rei secții de spălare și flo
ta ție. Fierarii-betoniști din 
echipa lui Alexandru Ion- 
ciulescu confecționau fierul 
pentru cofraje.

In pofida condițiilor gre
le de lucru, în primele do
uă luni ale acestui an rit-

mul de 
făcător. , ... . ____
Iei, lucrări planificate în 
primul trimestru pentru 
preparație la capitolul con
strucții și montaje, se con
stată o depășire de 70000 
lei. Comparativ cu ultimul 
țrimestru al anului trecut, 
lucrările au înaintat con
siderabil. Lucrările de con
strucții la. stația de tran
sformatoare au ajuns la 
cota +21. Au demarat și 
se desfășoară din plin lu
crările de la atelierul de i 
întreținere, de la depozitul 
pentru carburanți, precum, 
și pe traseul benzilor pen
tru evacuarea sterilului și+ 
cele de deviere și îndiguire 
a Jiului de Est pentru pro
tejarea instalațiilor, vitale i 
ale preparației.

Amănunte Semnificative 
despre ritmul de lucru, de 
la. noua preparație ne-a fur
nizat irig; Nicolae Bogdan, i 
șeful brigăzii nr. 2 Live- ' 
z.eni a întreprinderii de an- i 
trepriză pentru construcții j 
și montaje miniere Retro—/ 
șani. „In prezent dispunem ’ 
de toate condițiile pentru 

Viorel STRAUȚ

de cărbune extras supli
mentar pe această lună, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la I.M. Uri
cani au livrat de la înce
putul anului economiei 
naționale un plus de 15 200 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. (Gh.S.)

Brigada Iui Mîndruț ț 
și-a respectat cu vin tul! 
J ......... ........ . 1în primii trei ani ai aces

tui cincinal arată că 
membrii brigăzii sînt ho- 
tărîți să nu precupețeas- i 
Că nici un efort pentru ! 
a-și respecta angajamen- f 
tul. I

In cei aproape patru , 
ani de cînd Grigore Mîn- 1 
druț se află la conduce- l 
rea acestei brigăzi, a reu- i

,__ ........... __ membri-]
- . primul ior clin brigadă sînt ma- i

trimestru au fost confir- ramureșeni ca și el), să } 
mate și în prima săpiămî- “ ’ • - '

cînd cunoscut la 
i s-a , ■

----- — —nivel (re^ schimburi sînt con- 
ridicat, iar producția ex- duse de cei mai buni mi-

Brigada condusă de 
Grigore Mîndruț, din sec
torul IV al I.M. Lonea, 
se anagaja la începutul 
anului să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
1000 tone .de cărbune. La 
sfirșitul trimestrului 1, 
plusul cumulat se ridică 
la 400 de tone. Productivi
tatea muncii planificată a 
fost depășită în medie CU șh cu maramureșenii lui 
1500 kg pe post. Rezulta- (majoritatea. i ’ ’ 
tele obținute în p~‘—’

*

rnate și în prima săpiămî- se afirme și să devină
______._ I.M. Lonea 

și nu numai aici. Cele 
’ ' ' con-

I
I

trasă suplimentar este de din 'brigadă:" "petru l
peste^500^tone de cărbu-. Negrea, Joan Gogean și
ne. Dealtfel, angajamen
tul brigăzii este ca în 
acest cincinal să extragă 
suplimentar sarcinilor de. 
plan 50 000 tone de cărbu
ni- Cele aproape 30 000 
tone extrase suplimentar (Continuare in pag. o 2-a)

Petru Mîndruț, fratele , 
șefului de brigadă, i
Dealtfel, Petru, nu 1

Gh. BOȚEA

Schimbul condus de minerul Constantin Andri- 
eș, la fel ca întreaga brigadă a lui Grigore Lovin, 
se afirmă cu bune rezultate de producție la secto
rul I al minei Uricani.

Foto: N. ȘTEFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Zile de muncă rodnică la curățenie și înfrumusețare 
cker, și de data aceasta .ce
tățenii au lipsit de la ac
țiunea de curățenie.

Ieri, cu autobasculante și 
același IFRON s-a.u încărcat 
și transportat reziduurile 
din strada Constructorul. A 
început și evacuarea .grăme
zilor mari de cenușă depu
să în apropierea barierei 
din strada 23 August. Se

Așa cum s-a programat, 
sîmbătă și duminică,, au 
continuat, în orașul Petro
șani/ acțiunile de curățenie 
și înfrumusețare. Coordona-, . 
torul acțiunii de evacuare 
a reziduurilor de pe stră
zile Cuza Vodă, Aurel Vlai- 
cu, Jiului, Vlad Țepeș, Gri- 
vița Roșie, a fost sing.. An
drei Ștocker din partea 
E.G.C.L. .IFRON-istui Ion 
Podină, de la I.G.C.L.ț a 
încărcat cenușa în autobas-

yxci ci xi-ci a q.v.i.ij.j irivioc 
Paicu, Gavrilă Ciobotă, Ie

i

ția a Il-a a A.U.T.L., Moise și Dorica Munteanu, Irina 
Paicu, Gavrilă Ciobotă, Io- Stoica și alții de la E.G.C.L., 
nel Pușcașu și Anton Ba- au dedicat ziua de durnini-

împreună cu lucrătorii Ion 
culantele, conduse de Șofe- Dragotescu, Gheorghe Da
rii Traian Goia, de la sec- lea, Jurcă Munteanu, Doina

lint, de la Autobaza Petro- ? că curățeniei orașului. Prin 
șani a l.Ț.A, Dovedind în- munca lor și cu ajutorul u- 
țelegere față de o proble- Ailajelor amintite, străzile preconizează ca pînă la sfîr- 
mă presantă, acești oameni, /brasului au fost degajate de „

o mare cantitate de cenușă . Toma ȚAȚARCĂ
și reziduuri. Așa cum ne —------------------------- ---------- -

i ■■
1 • 
.! _

vyi»«

spunea sing. Andrei Șto- (Continuare in pag. a 2-a)
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Din activitatea

(Urmare din pag. I)

organizațiilor de tineret
H UTECIȘTII, VI

ITORI COMUNIȘTI. Cea 
mai mare' cinste pentru 
un membru al organi- 

. zației U.T.C. este reco
mandarea sa pentru a fi 
primit în rîndurile co
muniștilor'. De la începu
tul anului, 17 tineri 
fost recomandați de or
ganizațiile U.T.C. de la 
I.U.M.P. pentru a fi pri
miți în partid, Dintre a- 
ceștia 11 uteeiști, toți 
muncitori, și majorita
tea fete, au și fost pri
miți în rîndurile comu
niștilor. Printre ei se nu
mără: Olga Olaru, strun- 
gar in secția hidraulică, 
Camelia Predoi, electri
cian și Mircea Maghiar, 
lăcătuș, în Secția auto
matizări.

■ LA MUNCA 
ȚRIOTICA. Peste 
ore de muncă voluntar- 
patriotică au efectuat ti
nerii de la I.U.M.P. de 
la începutul anului. Pes-

te 700 de tineri au par
ticipat în primul trimes
tru la stivuirea unor pie
se venite în cantități va- 
gonabile în uzină, a pro
duselor finite, precum și 
la executarea lucrărilor 
de montaj la noua fur

au nătorie, secțiile hidrau
lică și galvanizare. S-au 
evidențiat uteciștii din 
secțiile construcții meta
lice, mecanică I, turnă
torie, forjă etc.

De luna trecută pes
te 150 de tineri, mai a- 
les din .secțiile mecani
că freze și mecanică 
strunguri, automatizări, 
au participat la lucrări
le gospodărești pentru 
mărirea incintei uzinei și 
la întreținerea D.N. 66 din 
zona întreprinderii. An
gajamentul organizației 

pre
vede ca pînă la sfîrșitul 
anului fiecare tînăr să 
efectueze cel puțin 45 
ore de muncă patrioti
că. (Dan STEJARU)

PA- U.T.C. din uzină 
22 300

y

Aspect de muncă din 
cadrul secției I pro
ducție de la întreprin
derea de confecții Vul
can.

Foto: Șt. NEMECSEK

O etapă decisivă
(Urmare dirt pag. 1)

înfăptuirea programului de 
lucru stabilit la ultimul co
mandament de investiții. 
Pe șantierul preparației se 
află zilnic, în medie 150 de 
oameni, la nivelul sarcini
lor stabilite în plan. Dispu
nem și de utilajele nece
sare. Ne descurcăm mai 
greu cu carburanții. Dar 
sîntem hotărîți să facem to
tul pentru menținerea zil
nică a unui ritm bun de 
lucru, pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin**.

Din discuțiile avute la 
nivelul, conducerii șantieru- 

’ lui rezultă că planul lucră
rilor de construcții și mon
taje din 1984 este judicios 
elaborat. In trimestrele II 
și III volumul lucrărilor

este mai mare în medie cu 
3 milioane lei în compara
ție cu trimestrele I și IV. 
Se depun eforturi susținute 
pentru a realiza front de 
montaj pentru lichidarea 
stocurilor de utilaje. Numai 
în secția spălare, în ulti- 

■ mele luni I stocul de utilaje 
ț a scăzut de la 45 milioane ,_____  „ .

lei la circa 21 milioane constructorilor, 
lei. La cota -|-21 o instala
ție de zețaj a fost montată 
pe poziție, iar cea de-a do
ua va fi montată, după cum 
ne-a asigurat șeful de bri
gadă, cel tîrziu la finele 
decadei I a lunii aprilie. 
Instalația de flota*.io va fi 
în întregime acoperită, ast
fel îneît se vor putea, des
fășura montajele pe un 
front mai larg.

Singura problemă care

provoacă îngrijorare o con
stituie recalculările docu
mentațiilor după noile nor
mative din 1983. Proiectan
tul I.C.P.M.C. Petroșani, 
trebuie să dovedească mai 
multă promptitudine pentru 
recalcularea documentații
lor pe baza noilor prețuri, 
pentru a veni în sprijinul

In 1585, de la 31 măi, 
noua ’’reparație din Live- 
Zeni va trebui să prelucre
ze primele cantități de căr
bune! Anul 1984 este un an 
hotărîtor pentru respecta
rea acestui termen. Iată, de 
ce, acum se impune menți
nerea și intensificarea rit
mului de lucru, respectarea 
termenelor de execuție pre
văzute de obiective în pla- 

• nul fizic.

Tonele extrase în plus
uă luni, după forța .de 
muncă consumată, mina 
Vulcan trebuia să extragă 
o producție suplimentară 
de peste 26 000 tone și nu 
de 14 402 tone de cărbune. 
Din cele prezentate mai 

rău, sus se desprinde o singu
ră concluzie — forța de 
muncă disponibilă la I.M. 
Vulcan nu este gospodă
rită așa cum trebuie. Se 
merge pe principiul de ge
nul : „nu ne interesează 
cum scoatem cărbunele, 
ci cîtă cantitate extragem**. 
Acest principiu este vala
bil pentru noul sistem de 
retribuții în acord global? 
Un lucru trebuie' înțeles, 
că . productivitatea muncii 
nu este o problemă de 
cursuri de economie poli
tică generală predată de 
la catedră, ci o problemă 
de viață. -

Și o problemă .„de via
ță*4 mai poate fi producti
vitatea muncii, nu numai 
la I.M. Vulcan, ei și la al
te întreprinderi miniere, 
cînd acest indicator nu 
este privit ca un indicator 
al eficienței, ci ca unul 
din indicatori după care 
se face retribuția lunară. 
„Nu se face productivita
te, dar se face producția

zează în luna ianuarie cu 
544 kg/post, iar în luna 
februarie cu 286 kg/post. 
Pentru a avea o imagine 
de ansamblu, observăm, 
cu aceeași părere de I 
că nici în cărbune produc
tivitatea muncii nu se re
alizează, cu 516 kg/post în 
luna ianuarie și cu 388 
kg/post în luna februarie. 
Un lucru este știut : 
mărul de oameni ai 
cii este unul dintre 
torii de creștere ai 
ducției, limitat de resurse
le existente la un mo
ment dat, iar productivi
tatea muncii Constituie un 
factor calitativ, și nu este 
indiferent care dintre a- 
ceștia acționează cu pre
ponderență asupra crește
rii volumului producției. 
Că așa stau lucrurile re
zultă din situația statisti
că privind forța de mun
că consumată în 
nile amintite 
toate nivelurile, adică în
treprindere, abataje și căr
bune. Producția extrasă 
in primele două luni a 
fost obținută cu un con
sum de forță de muncă, 
mai mare cu 13 324 pos
turi la nivel de întreprin- fizică44. O optică greșită — 
dere, cu 4 747 posturi în 
abataje și- cu 5 989 pos
turi în cărbune. Pentru 
realizarea productivității 

I muncii la nivel de între- 
I prindere pe primele do-

nu- 
mun- 

fac- 
pro-

lu-
la

(Urmare din pag l>

șitul acestei săpfămîni, re
ziduurile acumulate în pe
rioada iernii să fie înde
părtate din întregul oraș. 

In zona de Sud a Petro- 
șaniului, pînă la podul în 
arc peste Jiul de Vest, a 
fost continuată plantarea 
de arbori pe marginile șo
selei. Peste 100 de tineri 
din unitățile economice din 
zonă, cărora li s-a alătu
rat un detașament de elevi, 
au plantat 150 de Catalpa 
în porțiunea de la intersec
ția Iscroni pînă la podul 
peste Jiul de Vest. In in
cinta școlii lor 60 de elevi 
de la Liceul economic și 
de drept administrativ, în- 
șosiți de directorul Gheor- 
ghe Ana, au săpat gropile

și au plantat 100 de tei si 
20 de pini. Alți 20 de ti
neri au adus de pe dealu
rile din apropiere și au 
plantat, la podul Șălătruc, 
50 de mesteceni. De rele-

pe zonele ce Ie 
aparțin, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 
10/1982.

S-au intensificat acțiuni
le de curățenie și înfrumu-

Zile de muncă rodnică
vat este și faptul că fabri
cile de pîine și lapte, aba
torul, fabrica de răcoritoa
re și celelalte unități de pe 
platforma industrială Live- 
zeni, cu porțiuni de Incintă 
la șosea, au strips depune
rile de la borduri, au mătu
rat trotuarele și au în
depărtat reziduurile de

sețare și la Petrila. Sîmbătă 
și duminică, cu sprijinul 
întreprinderilor miniere, 
preparației, fabricii de mo
bilă, care au pus la dispo
ziție mijloace de transport 
mecanice și un număr de 
40 de oameni, s-au transpor
tat reziduurile din cartie
rele 8 Martie, 7 Noiembrie

și întreaga zonă pînă la 
tunel. In următoarele zile, 
această activitate va fi con
tinuată și în celelalte car
tiere, pînă la curățirea în
tregului oraș. Vicepreședin
ta consiliului popular al 
orașului Petrila, arhitect 
lulia. Makar, aprecia că a 
sporit numeric și in efici
ență și participarea. locui
torilor orașului la acțiunile 
de înfrumusețare. Sîmbătă 
și duminică peste 2000 de 
cetățeni au plantat arbori 
și arbuști ornamentali, au 
arafljat rondurile pentru 
flori, ’ au reparat aparatele 
de joacă pentru copii, pre
cum și băncile din. 
blocurilor.

In toată Valea .ac
țiunile de curățenie, ordine 
și înfrumusețare continuă.

caracterizarea reală a rod
niciei cu care -;se cheltu
iește munca omenească 
în procesul ele extragerea 
cărbunelui este elimina
rea influențelor :ce pot -de
natura sensul ș'i dinami
ca productivității muncii. 
Asupra acestei problema
tici, vom reveni la I.M.
Vulcan.

(Urmare din pagina 1)

este singurul lui frate din 
brigadă, alături de ei mai 
lucrează Vasile și Nicolae 
Mîndruț, doi dintre cei mai 
tineri din familie, dar care 
sînt dornici să pășească pe 
urmele fratelui lor. Grigo- 
re Mîndruț a adunat. în 
jurul lui mulți tineri cu 
care se mîndrește. Dintre 
aceștia amintim doar cîți- 
va: Teofil Holiciuc, Gheor- 
ghe Oros, Nicolae Ciubota- 
ru, Ionel Cîlimei, Petru O- 
prișan, Viorel Balea, Mihai 
Bud și mulți alții, care au 
început să deslușească în 
brigadă tainele acestei me
serii bărbătești și care au 
urmat sau urmează cursu-

respectat 
cuvintut

rile școlii de calificare pen
tru a-și completa cunoștin
țele și pentru a deveni oa
meni de nădejde. „Tinere
țea acestora, elanul lor ti
neresc armonios și eficient 

împletite Cu experiența ce
lor cu mulți ani de minerit 
au făcut din această bri
gadă un model la mina 
noastră. Brigada pe care o 
conduce Grigore Mîndruț ; 
a ocupat la sfîrșitul trimes
trului I locul Unu în între
cerea socialistă. Dealtfel, 
încă din primul _ an de cînd 
a fost promovat la condu
cerea brigăzii, s-a aflat me
reu printre fruntași. Briga
dierul este un om ambițios, 
se bate cu, toată energia 
pentru a realiza ceea ce 
și-a propus. Productivitatea 
muncii pe care o obține bri
gada (peste 10 tone pe post) 
vorbește despre hărnicia 
ei", ne spunea Nicolae Go
lea, președintele comitetu
lui de sindicat de la mina 
Lonea.

La rezultatele bune obți
nute de sectorul IV al mi
nei Lonea în primul tri
mestru al acestui an, cînd 
a extras pește sarcinile de 
plan 3500 tone de cărbune, 
ca dealtfel și în anul tre
cut, cînd plusul acumulat 

•s-a ridicat la aproape 30 000 
tone de cărbune,, fi contri
buție de seamă și-a adus-o 
brigada lui Grigore Mîn
druț, brigadă despre Care 
conducerea sectorului și a 
minei nu au decît cuvinte 
de laudă.

Redeschiderea magazinului de prezentare 
și desfacere al întreprinderii de tricotaje 

y Petroșani
Incepînd de luni, 9 aprilie, magazinul de prezen

tare și desfacere al întreprinderii de tricotaje din 
Petroșani funcționează într-un nou spațiu comercial 
la parterul blocului M5, din zona comercială „Her
mes44, a reședinței noastre de municipiu. Cu ocazia 
redeschiderii, sînt expuse ultimele modele de trico
taje pentru femei, bărbați și copii realizate de harsu-

ă și pennanaitâ. (LV.)

j
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■ CULTURALA. Spicuim 
din activitatea clubului ti
neretului din Vulcan. 
Funcționează un cerc de 
depanare radio-țv, cu 28 
cursanți (instructor, Ilie 
Velescu). Se vor deschide 
încă două cercuri: de chi
tară și de orgă. Repetă 
grupurile folk, formația de 
dans modern și grupul 
vocal instrumental „As
tral*4. In fiecare joi, sîm- 

bătă și duminică — dis
coteca, prezentată de Ma
rin Hening. (M.B.)
♦--------
■ S-A ÎNTORS de la 

Bîlea Lac lotul de salvă- 
montiști, format din 5 ti
neri membri ai echipelor 
din Petroșani și Ljipeni, 
care au luat parte, timp 
de 12 zile, la Școala na
țională de „Salvamont44, 
cursul de iarnă. La acest 
curs a luat parte, în ca
litate de monitor și Dumi
tru Bîrlida, șeful echipei 

„Salvamont4* din Petroșani.
(ID.)

■ GEST DE OMENIE.
Răspunzînd unei cerințe 
umanitare, numeroși oa
meni ai muncii de la U- 
zina de preparare a căr
bunelui Lupeni au deve
nit donatori onorifici de 
sînge. La o recentă acțiu
ne, printre preparatorii 
care au donat sînge s-au 
numărat Maria și Lucian 
Chișu, Georgeta Mihaly,' 

Maria Vorak, Violeta Mol
dovan, Maria Despinescu, 
Gheorghița Dumitru, Sal- 
vina Cucoș, Cerasela Bo- 
ga, Felicia Bedean, Mari-

(Fr.

nela Serba, Mihaela Ni
cola, Lucia Susta, Elena 
Hegedus. Un frumos gest 
de omenie al femeilor 
muncitoare, pentru a sal
va .vieți omenești.
Coroi, coresp.)
♦-------- -

H ADUNĂRI GENERA
LE. In aceste zile, în re
ședința de municipiu se 
desfășoară adunările ge
nerale ale asociațiilor de 
locatari, cadru democratic 
de rezolvare a probleme
lor cetățenești. (M.B.)

■ PERFECȚIONARE. 
O inițiativă cu totul re
marcabilă am întilnit la 
mina Petrila. Lunar, prin 
rotație, au loc cursuri de 
perfecționare a șefilor de 
brigadă, în cadrul cărora 
minerii șefi de formații de 
lucru își desăvîrșesc cu
noștințele profesionale. 

Vom reveni. (M.B.)
♦-- —
■ VECHEA PROBLE

MA A AFIȘELOR ÎNVE
CHITE. Intîlnim, în toate; 
orașele Văii Jiului, un as
pect vechi, legat de afî-

șele învechite. Fie că ră- 
rriin (pe afiș) spectacole 
și manifestări care au a- 
vut loc cu mult timp în 
urmă, fie că sînt lipite 
afișe peste afișe, din ca
re nimeni nu mai înțelege 
nimic. Edilii orașului au 
un cuvînt de spus. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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O partidă de excesivă Scor smuls cu prea multă greutate
JIUL PETROȘANI —

STEAUA 0-0. începută în 
fața a aproximativ 10000 
de spectatori cu tatonări 
de către ambele tabere, 
partida a purtat amprenta 

-excesivei prudențe. -Steaua 
era avizată de performanța 
Jiului la Craiova, dar și de 
eficiența echipei minerilor 
pe propriul teren punîndu- 
și bine la punct sistemul 
defensiv, ofensiva făcîndu- 
se cu grija de a nu se des
coperi spațiul din fața por
ții lui Iordache. La rîndul 
ei, echipa ; gazdă era și ea 
avizată de periculozitatea 
contraatacurilor, care au 
dus vestea despre „viteziș- 
tii“ Stelei și, ca atare, nu 
și-a mai desfăcut obișnuitul 
evantai de atacuri. In a- 
ceste condiții, a rezultat un 
meci care a purtat prea 
puțin amprenta virtuozită
ții tehnice, deși ambele e- 
chipe aveau, în rîndurile 
lor, jucători de certă va
loare tehnică. .... _

încă o observație care 
este necesară! Și nu pentru 
a scuza acest 0-0 al Jiu
lui pe teren propriu, ei 
pentru a respecta adevărul. 
Majoritatea jucătorilor an
trenați de Gogu Tonca au 
fost marcați de oboseala a- 
cumulată în meciul de

miercuri. Ritmul sufocant 
al partidei de Ja Craiova, 
travaliul depus pentru a 
stăvili iureșul studenților, 
toate acestea sil marcat e- 
chipierii Jiului care s-au 
resimțit în meciul de du
minică. Facem afirmația nu 
pentru a fi o scuză ei pen
tru a releva efortul depus

FOTBAL, DIVIZIA A

în fața liderei clasamentu-

să să țină jocul departe de 
poarta proprie, încerci nd 
să cucerească cu. contraata
curi purtate de Lăcătuș și 
Pițurcă, reduta Jiului neîn
vinsă de... Cămăiaru. Trebu
ie re narrate, de asemenea, 
șuturile în bară ale lui Bă- 
luță (care a muncit -mult) 
și Găman șuturi care dacă 
nimereau mai jos... Dar, 
fotbalul se joacă pe goluri 
și in această partidă go
luri n-au fost.. ■

Așadar, în atmosfera u- 
nui meci aproape echili
brat, ambele echipe s-au

lui, lideră care duminică .mulțumit, în final, cu un
a greșit destul de des.

Făcînd în prima repriză 
un bilanț al puținelor rea
lități poate fi menționat 
doar un singur șut )>e spa
țiul porții (Jiul — min. 40 
prin... M. Popa). Nu este 
un bilanț. L , , i < :

Repriza a doua a fost to
tuși mai aproape (ca as
pect) de „Calibrul" celor 
două echipe. Dacă în prima 
parte, din echipa Jiul, doar 
Lăsconi a luptat mai . mult 
după, reluare Szekely, înlo
cuitorul lui Dosan min. 46 
și Varga au asaltat cu mai 
mult = curaj poarta; lui lor- 
dache. Cu un mijloc elas
tic (Pușkas, St. Petcu și 
Majaru) Steaua reușește în

scor,alb.
La tineret, rezerve tot 

un rezultat de egalitate (1- 
I), golul Jiului fiind în
scris de Balaj.

Fornăațiile utilizate: JI
UL — Cavai , V. Popa, (din 
min. 57 Florescu), Vizitiu, 
M. Popa, Stana — Dosan 
(din min. 4.6 Szekely), Var
ga, Găman — Băluță, 
Lăsconi, Stoinescu,

STEAUA:. Iordache •— 
Pinter, Belodedici, Tătăran, 
Eduard — St. Petcu, Pus- 
kaș, Majaru (din. min. 86' 
FI. Marin), Lăcătuș.

Alexandru TĂTAR

MINERUL LUPENI — 
MINERUL CAVNIC 1—0 
(0—0). După acel 0—4 de 
la Cugir, jucătorii „Mine
rului" 'Lupeni aveau dato
ria să demonstreze; dumi
nică, faptul că acea seve
ră înfrângere. a fost. : 
„accident".

Debutul de meci a ară
tat,-§ăjsecj?țpa 'locală -®ste, 
ferm hQțărîțfc să. .obțină,.. 
prima yiptorie nțuiefuden- 
tă, a,' -retușului. Șutul ' 1 ui 
Mușat (min. 21) sau-rata
rea; lui P. Popa (min. 30) 
au fost principalele mo
mente fierbinți ale primei 
jumătăți de oră. Numai că. 
apărarea maramureșeană, 
cu ex-băimăreanul Con- 
druc (excelent) a reușit să 
închidă toate culoarele ca
re ar fi favorizat 
gazdelor. In min. 35 
consumă 
ocazie 
„lob-u!

Cu lecția atacului mai 
bine învățată . în pauză, 
gazdele reușesc totuși go
lul, (care avea să rămînă 
însă singurul...) în min’. 47:’ 
la o lovitură liberă din a- 
propierea careului de 16 
m advers, mingea ajunge 
,1a Mușat care, cu un șut 
la firul'ierbii, de la circa

FOTBAL, DIVIZIA B

18 "m, îl învinge pe exce
lentul Papp.. ' ‘ ;

La 1—0 pentru gazde, 
jucătorii din Cavnic nu 
mai au ce pierde și ies la 
atac. Era de așteptat ca, 
în condițiile „aerisirii jo
cului", atacul gazdelor să 
aibă mai multă consisten
ță. Dar, jocul lor pierde 
din limpezime...

. . . . In min, 72 se consțimă...
cmd, cu puțin peste poar- primul moment psihologic 

meciului, oaspeții îns
criind, la o bîlbîială a a-

golul 
se 

mare 
reprize,

cea mai 
a primei 

* lui Nichimiș.,- tre-

tă. In concluzie, o primă 
repriză dominată net de 
jucătorii antrenați de P. 
Libardi, dar fără rezultat 
pe... tabela de marcaj.

părătorilor. Arbitrul V. Do- 
brescu- insă anulează golul 
pe motiv de... ofsaid. Așa 
că, rămine în continuare... 
1-0 -pentru gazde. După 
două ratări ale. lui Colceag 
și Ionel Pjppa, care... dau 
cu piciorul :1a un; 2—0 con
cludent, are loc cel d°- 1 
doilea „moment pșjh. logic" 
al meciului: mijloc, și'. <;<z- 
delor dau „cale’ lil.*.ră“ ffi* 
Cbndrue acesta îl deschi
de pe Dorobanții al căci 
șut lovește bara transver
sală, mingea' revine în te
ren la Lenghel . (la șase 
metri!) care, singur, . șu- 
tează, dar Lixândr'-L ăpă- 
ră; mingea ajunge ia 15—
16 metri Ia Mocircn și d'n 

-nou. Lixandru se remsrcă 
salvînd incredibil ou picio
rul un 1—1 „văzut" d, în
tregul stadion. Concluzia 
este simplă: jucătorii „Mi
nerului" au mult de lucru 
la pregătirea tactică a 
partidelor.

Robert TA VIAN

Fază din meciul 
Minerul Lupeni — Mi
nerul Cavnic.
Foto : C. Manolache

REZULTATE TEHNI- goviște — Corvinul 2—3; 
CE: Dinamo — F.C. Ar- Petrolul Ploiești — Univ. 
geș, âttiînat; Chimia Rm. Craiova 1—0; F.C. Olt 
Vilcea — Politehnica Iași — Sportul studențesc 
2—0; Jiul,— Steaua 0—0; 2—0; F.C. Bihor — A.S.A. 
F.C. Baia Mare — Dună- Tg. Mureș 4—0; Rapid 
rea C.S.U. 2—4; C.Ș- Tîr- — SC. Bacău 2—0. '

PLASAMENTUL

«fer ț

III

1 -ăg:

ivi

REZULTATE TEHNICE: 
Industria sîrmei C.T. — 
Aurul Brad 2—1; Olim
pia Satu Mare — Some
șul S.M. 2—0; Poli Ti
mișoara — C.F.R. Timi- sița C;F.R. Victoria
șoara 3—0; Minerul Lu- Caransebeș ’ 
peni — Minerul Cavnic . Motru 0—0

CLASAMENTUL

1—0; Armătura — Meta
lurgistul Cugir 3—0; U.T. 
Arad — Rapid Arad 3—0; 
U. Cluj-N — Steaua 
C.F.R. Cluj-N. 1—0; Glo
ria Reșița — C.S.M- Re-

Minerul

1 Steaua 26 16 4 6 50—19 36
2. Dinamo 24 13 8 3 44—23 34
3. Univ. Craiova 27 14 4 9 41—22 32
4. Sportul stud. 27 13 6 8 37—28 32
5. F.C. Argeș 26 14 3 9 33—25 .31
6. F.C. Bihor 27 12 5 10 43—35 29
7. Chimia 27 11 6 10 33—36 28
8 S.C„ Bacău 27 12 4.. 11 27—36 28
9. f:c. oit 26 8 11 7 25—18 27

10. jiul ■ hT;.;. 27 10 7 10 23—28 27
11. Corvinul 27 10 6 11 36—32 26
12. „Poli" Iași 27 -8: 10 9 25—29 26
13. Rapid 27 9 7 11 25—27 25
14. F.C. Baia Mare 27 10 5 12 31—45 25
15 A S. A. Tg. Mureș 27 . 9 4 14 24—38 22

;16. Dunărea C.S.U. 27 .6 8 13 22—32 20
17. Petrolul 27 7 6 14 22—38 20
18. C.S. Tîrgoviște 27 3 6 17 20—50 12
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ETAPA VIITOARE (a
XXVIII-a), duminică, 15 
aprilie; AKA, Tg. Mu
res —Poli Iași; Sportul 
studențesc — F.C. Baia 
Mare; Dunărea C.S.U. — 
Rapid; Univ. Craiova —

Chimia Rm. Vilcea; Jiul 
Petroșani — Petrolul ; 
Corvinul — Dinaxno; F.C. 
Argeș — C.S. Tîrgoviște; 
S.C. Bacău — F.C. Olt; 
Steaua — F.C. Bihor.

Handbal
Buna pregătire și darmrea 

ei.au sous cuvîntul v
C.S.Ș. PETROȘANI — 

C.S.Ș. TG.-Jiu 27-19 (14- 
10). Etapa a VTII-a a cam
pionatului școlar a aliniat 
duminică, în fața unui nu
meros și entuziast public, 
formațiile C.S.Ș. Petroșani 
și C.S.Ș. Tg. Jiu. Lupta se 
anunța strînsă, dată fiind 
situația precară în clasa
ment a elevilor din Tg. Jiu.

Bine pregătiți (de prof. 
Ioan Polifronie și Sandu 
Mileti), băieții noștri au 
luat inițiativa încă din pri
mul minut, fiind mereu 13 
cîrma întîlnirii. Dar, ega
lați de două ori, ei au tre
buit să se mobilizeze — 
susținuți și de inimoasa ga
lerie pentru a-și impune 
jocul. Desele durități ale

oaspeților — la care, din 
p ă c a te, b ă i e ț i i 
noștri au replicat — 
au rupt în repetate rînduri 
jocul frumos, deschis. Re
zultatul 27-1'9 (14-10) expri
mă real situația de pe te
ren. Dar fiind vorba de bu
na pregătire și .dăruire se 
cuvine remarcat faptul că 
cele 27 de goluri au fost 
marcate de nu mai puțin de 
8 jucători: Groza (7), Dorin 
(6), Pop (5), Beldiman (3), 
Păunescu (3), Popovici (2), 
Negoiu și Ciobanu (cite 1).

Aceasta atestă jocul ofen
siv bine orientat și condus 
al băieților noștri, care au 
spulberat orice speranțe de 
victorie a formației oaspete.

1. Poli Timișoara 23 16 2 5 64—21 34
2. U. Cluj-Napoca 23 16 1 6 46—16 33
3. C.S.M. 'Reșița : 23 14 1 8 35—21 29
4. Olimpia S.M. 23 12 ■A.': 10 45—30 25
5. Aurul Brad, . 23 11 3 9 35—32 25
6. Armătura Zalău 23 11 3 9 31—30 '25
7. U.T. Arad 23 11 2 10 29—ăi «4
8. Ind. sîrmei C.T. 23 11 1 11 29—28 23
9i Minerul Cavnic 23 10 2 11 36—30 22

10. Minerul Lupeni 23 .9 4 10 28—29 22
11. Gloria Reșița 23 10 . 2 11 22—25 ’ 22
12. C.F.R. 'Timișoara 23 10 1 12 36—44 21
13. Metalurgistul Cugir 23 8 ■'.4 11 28—39 20
14. C.F.R. Caransebeș 23 9 2 12 20—48 20
15. Someșul S. Mare 23 9 0 14 23—36 18
16. Minerul Motru 23 7 4 12 24—43 18
17. Steaua C.F.R. Cluj-N. 23 6 2 15 31—34 16
18. Rapid Arad 23 4 -.5.- 14 18—48 13

Un reușit concurs la cabana Pasu l'îlcan
Sub un spare, care de cu roși profesori de sport care cui. I Alexandrii Vass; 11- 

dimjneață anunța zi mi nu- au ținut să ofere elevilor 15 ani:. Sergiu Șasan, 16-20
nată pentru schi, au înce- _o lecție deschisă de sclți al- '■ani — Mircea Icze; 31-40

ani — Teofil Baczai 41-50
ani — Ludovic D.eak, 51-60
ani — Costache Vasiliu; 61- 
70 ani — Grigore Kovacs. 

Partieipanții la cupa.„E- 
nergeticianului" aduc mul
țumiri celor care au pus 
în funcțiune teleschiul care 
de mult timp se afla în
gropat în zăpadă, fiind ui
tată existența sa. (T. Ar- 
vinte).

urce Ia cabana Pasu- 
Vîlcan numeroși iubitori ai 
schiului. Concursul care a 
avut loc duminică, din ini
țiativa comitetului de sin
dicat și asociației sportive 
a U.E. Paroșeni, dotat cu 
cupa „Energeticianului", a 
fost într-adevăr cel mai re
ușit.concurs de schi din a- 
cest sezon. La acesta și- 
au adus contribuția alît 
organizatorii cit și nume-

pin. Concursul a scos în 
evidență talente care nu 

peste mult timp își vor con
firma valoarea cum sînt. 
eleva Dana Mureșan, elec
tricianul Teofil Baczai care 
s-au impus prin viteză și 
curaj. Clasamentul con
cursului arată astfel: fete 
5-10 ani, locul I — Diana 
Dalea, 11-20 ani: Dana Mu
reșan; 21-31) ani — Maria 
Vass, Băieți: 5-10 ani: lo-

Cupa 
„Cercetătorul0 

la schi
Sîmbătă, 7 aprilie, pe pîr- 

tia de schi de lingă baza 
I.E.F.S. s-a consumat o ve
ritabilă manifestare sporti
vă: prima ediție a cupei 
„Cercetătorul", la sehi. Me
rită subliniată această fru
moasă inițativă a organiza
torilor de la C.C.S.M? Pe
troșani precum și sprijinul 
acordat de colegiul jude
țean de arbitrii, respectiv 
a tehnicienilor, A. Anger, 
A. Marinică, I. Giura și I. 
Ilia.

Au fost înmînate cupe, 
plachete și diplome cîști- 
gătorilor. Iată rezultatele: 
copii pînă Ia 15 ani, fete, 
locul I Corina Vladis . 
II Laura Lauran, IU Alina 

'Stoiescu, fete peste "5 mi: 
I Ileana Vladislav. BărbeȚ. 
pînă la 35 ani; locul I loan 
Sin, II Petru Demeter, III 
Eduard Wersanschi, peste 
35 ani: I Carol Lauran, II 
Silviu Vladislav, III loan 
Stoiescu.

Constantin LUPU, 
corespondent

La start cabanier.:! , 
* de la Pasu Vîlcan, A- ' 

lexandru Vass. împreună ! 
cu el... a luat startul și 
cîinele său credincios, 
care l-a însoțit pînă la 

| linia de sosire.
I Foto: Ff. NEMETH
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui Republicii 
Populare Angola, tovarășul 

Jose Eduardo dos Santos 
încheierea convorbirilor oficiale

'Urmare din pag. I)

rși cooperării dintre Româ
nia și Angola, pe plan po
litic, economic și în alte 
domenii de activitate, în
tărirea în continuare a 
prieteniei și solidarității 

■ dintre popoarele noastre. 
I Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Jose Eduar

do dos Santos au stabilit 
să continue dialogul ro_ 
mâno-angolez la nivel înalt, 
care s-a dovedit a fi un 
factor determinant în am
plificarea colaborării din
tre partidele și țările noas
tre, atît pe tărîm bilateral, 
cît și în sfera vieții inter
naționale, în folosul și spre 
binele ambelor popoare,

al cauzei păcii și cooperă
rii între națiuni.

In legătură cu concluzi
ile la care s-a ajuns în 
timpul convorbirilor pri
vind dezvoltarea relațiilor 
româno-angoleze, precum 
și în legătură cu evoluția 
situației internaționale se 
dă publicității un Comu
nicat comun.

Semnarea Protocolului privind colaborarea 
Kîntre P.C.R. și M.P.L. A. Portîdul Muncii 

din Angola
s Tovarășii Ion Stoian, 
; membru supleant al Co-. 
mitetului Politic Execu-.

I tiv, secretar al C.C. al 
I

ne al M.P.L.A. — Parti- 
P.C.r7*șÎ Afonso Domingos dul Muncii, au semnat, 
iVan-Dunem „Mbinda“,' luni dimineața, Protocolul

membru al C.C; și secre- privind colaborarea între
tar pentru relațiile exter- Partidul Comunist Român

și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii din Angola în pe
rioada 1984—1985.

Vizita la Bagdad a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România 
începerea convorbirilor oficiale româno-irakiene

BAGDAD 9 (Agerpres). 
— Luni dimineață au în
ceput la Bagdad convor
birile oficiale dintre to- 
vâră.șul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru ’ al 
Guvernului Republicii So
cialiste România și Taha 
Yassin Ramadhan, prim 
viceprim-ministru al - gu
vernului Republicii Irak.

In cadrul convorbirilor 
a fost exprimată satisfac
ția celor două guverne 
față de cursul ascendent

al raporturilor bilaterale 
în toate domeniile de in
teres comun. In acest con
text, s-a subliniat că extin
derea și adîncifea conlu
crării dintre cele’ două' 
țări și 'popoare- prietene’ 
sint determinate în mod’ 
hotărîtor de înțelegerile 
convenite în cadrul ' con
vorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu, se
cretar. general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România și Saddam

Hussein, secretar . general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele.'Re
publicii Irak.- .

Dialogul, de -lucru, des
fășurat în tr-o atmosferă 
cordială, de stimă și /in
teres reciproc, a prilejuit 
un schimb de păreri asu
pra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Convorbirile româno- 
irakiene, prilejuite de vi
zita la Bagdad a tovarășu
lui Constantin Dăscălescu, 
continuă.

Reuniunea națională daneză 
„Conferința păcii — 84“

COPENHAGA 9 (Ager
pres). — La Copenhaga 
s-au încheiat lucrările re
uniunii naționale daneze 
„Conferința păcii-84“ or
ganizată din inițiativa sin
dicatelor și a organizației 
„Mișcarea sindicală a Da

nemarcei pentru pace". Au 
participat reprezehtanți ai 
unor partide politice, ai 
organizațiilor sindicale, de 
tineret și femei, ai unor 
mișcări și organizații ale 
partizanilor păcii. Reuni

unea a- adresat parlamen
tului apelul de a proclama 
Danemarca țară fără arme 
nucleare și de a începe 
tratativele pentru crearea 
zonei denuclearizate în 
nordul Europei.

i '
Intîlnirile de lucru din

tre m’embrii delegațiilor, 
română și angoleză, des

fășurate în spiritul orien
tărilor date de tovarășul 
‘Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele . Republicii Socialiste 
România și tovarășul Jo
se Eduardo dos Santos, 
(Președintele M.P.L.A. — 
âPartidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
t-Angola, au fost concreti
zate, luni dimineața, prin 
semnarea unor acorduri

între guvernele celor do
uă țări.

Paulo Teixeira Jorge, au 
semnat Acordul între gu- 

Ministrul comerțului ex- vernele țărilor lor privind 
terior și cooperării econo- transporturile
mice internaționale, tova- vile. Miniștrii
rășul Vasile Pungan, și to
varășul Carlos Antonio 
Fernandes, secretar 
stat pentru cooperare 
semnat Acordul între 
vernele celor două 
privind navigația .mariti
mă, iar ministrul afaceri
lor : externe, 
Ștefan Andrei, 
trul relațiilor 
R.P. Angola,

Întîlnirea unor lideri

(

tovarășul 
și minis- 
externe al

tovarășul

ai celor două 
fectuat, de 
schimbul 
de ratificare a 
de prietenie

aeriene ci- 
de externe 

țări ați e- 
asemenea, 

instrumentelor 
Tratatului 

și cooperare

de 
au 

gu- - .......
țări între Republica Socialis

tă România și Republica 
Populară Angola, semnat 
la 14 aprilie 1979, la Luan
da.

(Agerpres)

ai Internaționalei Socialiste

Ceremonia plecării

MADRID 9 (Agerpres). 
— La Palatul Moncloa, din 
Madrid, s-a desfășurat, 
sîmbătă și duminică, o în- 
tîlnire a unor lideri ai In
ternaționalei Socialiste, 
care au examinat aspectele 
majore ale .evoluției situa
ției mondiale, cu priori
tate relațiile Est-Vest, cri
za din Orientul Mijlociu 
și din America Latină și 
securitatea europeană. Du- periculoase ca oricînd îna- 
pă cum precizează agenția inte“.

France Presse, la reuniu
ne au participat președin
tele Internaționalei So
cialiste, Willy Brandt, fos
tul cancelar federal ăl Au- 
triei, Bruno Kreisky, și 
primul ministru al Spa
niei, Felipe Gonzalez.

Intr-o conferință de pre
să, Bruno Kreisky a aver
tizat că „în Europa, acu
mulările de arme sînt mai

Evoluția 
situației 
din Liban

BEIRUT 9 (Agerpres). — 
In cursul zilei de luni au 
fost înregistrate ciocniri 
între milițiile rivale în toa
te sectoarele frontului din 
Liban, care se întinde de 
la portul Beirut pînă în 
orașul Souq El-Gharb, din 
regiunea muntoasă, situ
ată la 15 km sud-est de 
capitala- libaneză, infor
mează agenția Reuter.

/ (Urmare din pag I)

Ceremonia plecării înal
tului oaspete s-a desfășu
rat pe aeroportul Oto- 
peni. Aici erau arborate 

■drapelele de stat ale Româ
niei și Angolei, încadrînd 
portretele celor doi con
ducători de partid și de 
stat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos 
au sosit împreună Ia ae
roport.

Bucureștenii prezenți la 
. plecarea oaspeților ango- 
: Iezi au făcut celor doi con
ducători o caldă manifes

tare de simpatie, au Ova
ționat și aplaudat înde
lung.

O gardă militară a pre
zentat onorul. In timp ce 
erau intonate imnurile de 
stat ale celor două țări, au 
fost trase 21 de salve de 
artilerie.

In continuarea ceremo
niei, cei doi conducători 
de partid și de stat au 
trecut în revistă garda de 
onoare; • ...

Tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos și-a luat apoi 
rămas bun de la persoane
le oficiale aflate la aero
port.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat, la 
scara avionului, pe mem
brii delegației de partid și 
de stat angoleze.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos 
buchete de flori.

Luîndu-și un călduros și 
prietenesc rămas bun, cei 
doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns mîi- 
nile îndelung, s-au îmbră- 
țișat. -

La ora 11,15, aeronava 
cu care călătorește înaltul 
oaspete a decolat.

CALENDAR SĂPTImÎNAL
(10—15 APRILIE)

13 APRILIE
Lisabona: Conferința internațională de 
solidaritate cu popoarele Americii Cen
trale și
APRILIE
Vizita în 
tanic de

— Alegeri legislative în Iran.

10 APRILIE
- La Washington, președintele Ronald 

Reagan, se întîlnește cu președintele 
dominican, Salvador Jorge Blanco.

- Vizita în Kuweit a ministrului de externe
al R.P. Chineze, Wu Xueqian (10-12).

11 APRILIE
- Prima sesiune a Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. în cea de-a 11-a legislatură.

Nicaragua (13-16).
15

R.P. Chineză a ministrului bri- 
externe, Geoffrey Hove (15-18).

[ Solii poporului angolez au vizitat 
orașul Brașov

FILME

Duminică dimineața, pre
ședintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele 
Republicii Populare An
gola, Jose Eduardo dos 
Santos, împreună cu per- 
•soanele oficiale angoleze 
«care îl însoțesc au vizitat 
unități economice și car
tiere de locuințe din Bra
șov. --

Primul obiectiv vizitat 
a fost cunoscuta între
prindere de autocamioa
ne, una. dintre cele mai 
puternice unități industri
ale ale județului, care re
alizează o gamă largă de 
autocamioane pentru pia
ța internă și pentru ex
port;

Lat încheierea vizitei, 
președintele Jose Eduar
do dos Santos a notat în 
cartea de onoare a între
prinderii aprecieri deose
bite la adresa harnicilor 
constructori de mâșini și 
tractoare brașoveni,

Solii poporului angolez 
au făcut apoi o vizită la 
întreprinderea agricolă 
Pi-ejmer, unitate fruntașă 
a județului, cunoscută și 
pentru rezultatele obținu
te la diferite culturi,’ pre
cum și în zootehnie.

In continuare, președin
tele angolez'a vizitat une
le cartiere de locuințe ale

Brașovului, luînd, astfel, 
cunoștință de rezultatele 
eforturilor făcute de par
tid și de stat pentru mo
dernizarea localităților 
țării, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață 
ale celor ce muncesc.

La amiază, oaspeții au 
vizitat’ cunoscuta stațiune 
turistică internațională Po
iana Brașov, unde gazdele 
au oferit un dejun în o- 
noarea solilor poporului 
angolez.

După amiază, președin
tele Jose Eduardo dos San
tos s-a înapoiat în Capi
tală.

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Tess, I-II; Uni
rea: Educație sentimen
tală; Parîngul: Miezul 
fierbinte al pîinii.

LONEA: Combinația.
ANINOASA: Mașina

zburătoare.
VULCAN — Luceafă

rul: împușcat în spate.
LUPENI — Cultural: 

Speranță și sprijin.
URICANI: Pierdut prin- 

‘trei cei vii.

15,25 Amfiteatru studen
țesc^ '

16,10 Ec r a n de va
canță (color) — 
Desene animate, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal (parțial 
color).
Lâ ordinea zilei în 
economie.
Cîntec nou pe 
de Mioriță.
Teatru TV: 
„Podul" 
de Toma Michinici.
Videoteca interna
țională (color) 
Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului.

20,20

20,35

20,50

21,50

22,15

plai

autoturism Dacia 
depozit. Informa- 
Central — recep-

Mica publicitate
VIND 

1300 din 
ții hotel 
ție. (488)

VIND apartament trei 
camere Hațeg bl. P 30, ap. 
27. Telefon 70726, între o- 
rele 7—11. (489)

VIND Dacia 1300, 25 000 
km. Informații strada Ilie 
Pintîlie, nr. 18, Petroșani 
— Popescu. Vizibil, zilnic, 
după ora 17. (491)

TV
15,00 Telex.
15,05 Agronomia pe 

țelesul tuturor.
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III 
I
I

I
I 
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i
| PIERDUT certificat de
■ calificare nr. 133753, seria
• G, în meseria.de mașinist

i, compresoare 
și pompe, pe numele Graur 
Vasile, eliberat de I.M. 

. II

I ventilatoare, 
• , ei nHmno n.
| ■■ ’ V-.V ”

i Lupeni, în anul 1978.
! ......... ...... ..declar nul. (487)

PIERDUT legitimație de 
I serviciu, pe numele Ioni-I ță Raveca, eliberată de

I Oficiul P.T.T. Petroșani»
O declar nulă. (493) .,-!
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