
I

■ n

iI E

X
ANUL XL, NR. 9 852

W PROLETAR/ DIN VOATg ȚARI hi, DNIȚl-VA 1

i Ji

MARȚI, 15 MAI 1984 4 PAG. — 50 RANI

Ața
%

r
Față în față—promisiuni șl rezultate

Revenim cu Acțiunea Cocs ’84 la cele mai 
importante mine producătoare de cărbune pen
tru cocs din Valea Jiului, sub genericul suges
tiv „Față în față — promisiuni și rezultate* ’.

Azi, I.M. Bărbăteni
Minusul înregistrat nu confirmă 

temeinicia preocupărilor

Cu planul 
pe cinci luni 

îndeplinit

11
Mecanicul Ion Văduva, la pupitrul de comandă 

al mașinii de extracție de la puțul cu schip al minei 
Paroșeni. Foto : B. IO AN

Tn primele patru luni 
din acest an întreprinde
rea minieră. Bărbăteni a 
înregistrat vun, minus de 
15 245 tone cărbune, iar 
la zi, pe luna mai, mi
nusul., este de 2766 tone. 
In numerele de ziar apă
rute în luna martie, au 
fost arătate cauzele care 
au condus la nerealiza- 
rea sarcinilor de plan în 
această perioadă. După 
cum ne spunea la timpul 
respectiv, factorii de răs
pundere de la această 
mină, unele*  din cauzele 
neîmplinirilor le-au cons
tituit, pe de o parte lipsa 
liniei de front prin nepu-

ce de gaze, care âu în
greunat activitatea la u- 
nelc locuri de muncă.

După aproape două luni 
de zile revenim la I.M. 
Bărbăteni, pentru a ve
dea că măsuri s-atl între
prins în această direcție 
Și care este stadiul lucră
rilor de pregătire pentru 
punerea în funcțiune a 
noi capacități de 1 
ție. Interlocutor, 
van Vitan, șeful 
programarea și 
rea producției.

— în prezent, 
realizarea sarcinilor de

ducție, respectiv abatajul 
frontal din panoul 4 N. 
stratul 15.

— Spuneți că linia de 
front este asigurată și 
totuși în prima jumătate 
a lunii mai mina 
trează minus la 
ția fizică brută, 
sînt cauzele ?

— Am spus că

înregis- 
produc- 

Care

___  . „ . ... linia de 
produc- front este asigurată, 

asta nu înseamnă că nu 
avem necazuri. Spre e- 
xemplu, în preliminar am 
prevăzut ca în abatajul 
frontal din stratul 5, tă
ierea cărbunelui să se

ing. I- 
biroului 
urmări*

pentru

dar

Minerii sectorului III de 
la I.M. Dîlja au extras de 
la începutul anului 10 212 
tone de cărbune suplimen
tar, reușind în acest fel să 
raporteze îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 5 luni 
Cil 16 zile mai repede.

Producția extrasă supli
mentar a fost obținută pe 
baza depășirii productivi
tății muncii în abatajele 
sectorului, în medie cu 
1800 kg pe post, ca urma
re a bunei organizări a 
muncii și folosirii la capa
citate a întregului poten
țial tehnic și uman de ca
re dispun. Uri aport deo
sebit l-au avut la aceste 
realizări minerii din bri
gada condusă de Valerian 
Maxim, care au extras pes
te jumătate din plusul. cu
mulat de întregul sector. 
De remarcat că producti
vitatea muncii realizată în 
abatajul cameră pe care 
îl exploatează brigada a 

9
plan, linia de front este facă mecanizat. Urma să 

„ . ____„ asigurată. S-a pus
berea la timp în funcțiu- funcțiune abatajul fron- 
. . ’ ‘ tal din panoul 1, stratul
producție (neconfirmări- 5, blocul XI. în prima zi 
2_ 2. ___ s din cea de a două jumă-

în

ne a amor capacități de

le stratelor de cărbune .....___ ...
aferente unor cîmpUri mi- tate a lunii mai urmează 
niert), iar pe de altă să fie pusă în funcțiune 
parte, degajări puterni" o altă capacitate de pro-

V_______________ ____________________
Momentul greu a fost depășit 

datorită ajutorului direct,

extragem zilnic o produc
ție de 250 tone. Pe toată 
lungimea frontului (65 
ml) grosimea stratului de

Ec. Gh. SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)

îl exploatează brigada 
fost în medie de peste 
tone pe post.

Rezultate bune au obți
nut în această perioadă și 
minerii din celelalte bri
găzi ale sectorului, condu
se de Nicolae Toma, Gheor- 
ghe Cercel, Laurențiu Bur- 
lui și Nicolae Cozma.

t Duminică, s-a deschis „Luna manifestărilor
| politico-ideologice, cultural-educative și artistice
i

ț

ț

99 laudă omului muncii
și creației saie“

ț ■ Faza municipală a concursului ,,Ani de glorii, 
ani de lumină**

Duminică dimineața, în 
sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului" a avut loc 
deschiderea Lunii mani
festărilor politico-ideolo
gice, cultural-educative 
și artistice „Laudă omu
lui muncii și creației sa
le". Deschiderea a prile
juit încă o dovadă a po
tențialului cultural-artis
tic al Văii Jiului, bucu- 
rîndu-se de o largă par
ticipare.

A avut loc faza muni
cipală a concursului „Ci
ne știe, cîstigă*  sub ge-

\____ __________

ț 
ț

La cota 790 de Ia ca
riera Cîmpu lui Neag, 
zona vestică, se lucrează 
intens la descoperta 
stratului 5. In imagine, 
un instantaneu de muncă 
din carieră.

Foto : loan BĂLOI

cea
de

în ziarul de marți, 
aprilie, publicam sub ace
lași generic ancheta „Bri
gada lui Moldovan își va 
realiza planul lunii apri
lie", în care arătam nerea- 
lizările și deficiențele din 
activitatea acestei brigăzi din 
sectorul II al I.M. Dîlja. 
în primul trimestru din 
acest an, brigada a rămas 
sub plan cu 2740 tone de 
cărbune. Despre cauzele 
care au dus la aceste ne*  
realizări și despre modali
tățile de înlăturare a di
ficultăților cu care se con
fruntă brigada lui Moldo
van, în vederea redresării 
activității am scris în an
cheta mai sus amintită. In 
ziarul de astăzi ne vom o- 
cupa despre modul cum 
angajamentele asumate ă-

tunci au fost respectate de 
cei datori să sprijine bri
gada.

De la început trebuie 
subliniat faptul că briga
dierul, împreună cu or
tacii lui și-au respectat an
gajamentul — îndeplinirea 
planului pe luna aprilie, 
ba mai mult, producția ex
trasă din abatajul cameră 
pe care îl exploatează a 
fost mai mare decît 
planificată cu 46 tone
cărbune. Productivitatea 
muncii planificată în aba
taj a fost depășită pe par
cursul lunii aprilie, în me
die cu 250 kg pe post.

Gheorghe BOȚEA

I
I
I
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I Cîteva puncte ale ora- 
I șului Petroșani au cunos- 
I cut duminică dimineața o 
| animație ' 

de tineri 
de cadre 
continuat 
podărești și de înfrumu
sețare.

în parcul Teatrului de 
stat și scuarul de lingă 
C.M.V.J., care fac parte 
din sectorul de oraș în
credințat Școlii generale 
nr. 4, s-au aflat în jur 
de 150 de elevi, însoțiți 
și îndrumați de prof. Li
dia Șchiopu, directoarea

deosebită, 
elevi, i 
didactice 
acțiunile

. zeci 
însoțiți 

au 
goș-

nou in fruntea acțiunilor de
înmulțiseră printre firele 
de gard viu ce îraprejmu- 
iește parcul, iar alții au 
strîns hîrtiile. . în fața 
blocului 99, recent dat

școlii, loan Chiș, Aura 
Popbscu și ‘ Iuliana Pop. 
O parte din importantul 
detașament de tineri a 
săpat spațiul, recent plan-

tat cu arbori ornamentali, 
de pe mijlocul tronsonu
lui de bulevard realizat 
în zona cartierului Petro- 
șani-Nord, dîndu-i 
aspect îngrijit. Alții
plivit buruienile, care șe

un
au

în folosință, și unde cons
tructorii au conturat spa
țiile ce vor fi placate cu 
marmură, alături de cele 
ce vor găzdui trandafiri 
și alte flori, au acționat 
grupuri de elevi din cla- , 
sele a IX-a A, B, C, a

1 
ț

V

ț

VI 
ț

nericul „Ani de glorii, ani f ’ 
de lumină". Concursul a )
evidențiat angajarea fer- i 
mă a oamenilor muncii, ? 
a tineretului, în opera de ) 
construire a societății so- ț 
cialiște multilateral dez- ț 
voltate, hotărîrea de a ț 
îndeplini exemplar sar-1 
cinile ce le revin din do- î 
cumentele de partid, uni- J 
tatea întregului popor în J 

Mircea BUJORESCU | 

(Continuare in pag. a 2-a) ț

Noi apartamente 
în Uricani

în aceste zile, construc
torii din cadrul brigăzii nr. 
6 a întreprinderii de an
trepriză construcții Valea 
Jiului depun efortriri sus
ținute pentru finalizarea 
unor noi lucrări de inves
tiții în orașul Uricani. Este 
vorba ' de apartamentele 
din blocurile noului cartier 
Bucura. Blocul 21 este ga
ta pentr u recepție. în sta
dii avansate de execuție 
se află și apartamentele de 
pe cele trei tronsoane ale 
blocului 16, care în cu- 
rînd vor fi gata de recepție. 
La blocul 27 se desfășoară 
ultimele lucrări de zugră
veli și se va începe în cu- 
rînd tencuirea fațadei.

De la începutul acestui 
an, în noul cartier Bucură 
au fost predate beneficia
rului 68 de apartamente. 
Pînă la sfîrșitul acestui 
an în orașul Uricani se 
vor construi 302 aparta
mente șj noi suprafețe co
merciale la parterul unor

' blocuri. (V.S.)

înfrumusețare
X-a R și a Xl-a C de la 
Liieul industrial minier. 
Aici, elevii îndrumați de 
prof. Aurora Petrescu, 
Dorel Vladislav și Vasi-, 
le Ciocodeică, au nivelat 
o parte din pămîntul ve
getal, adus în cursul săp- 
tămînii pentru amenaja
rea noii zone verzi din 
fața blocului. Alte nume
roase grupuri de elevi de 
la aceeași instituție șco-

Toma ȚAȚARCĂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pregătirea 
personalului

— acțiune 
permanentă
Ridicarea gradului de 

mecanizare a procesu
lui de exțracție, atît 
prin extinderea abata
jelor dotate cu utilaje 
de tăiere și susținere 
mecanizată, cît și a 
combinelor de înainta
re, impune cu necesita
te desfășurarea cu con
secvență a acțiunii de 
pregătire și perfecțio
nare a forței de muncă. 
Răspunzînd acestei
xigențe, organizația de 
partid, conducerea co
lectivă a minei Uricani. 
au asigurat în cursul a- 
nului trecut calificarea 
— îndeosebi 
de miner —
soane. Totodată, 27 de 
muncitori au fost poli- 
calificați, iar 1183 
persoane au urmat
ferite forme de perfec
ționare profesională. în 
1984, îndeplinirea 
nului de școlarizare 
bucură de aceeași 
tenție. Cursurile de 
lificare deschise în 
cest an cuprind 
persoane, din care
sînt mineri, 56 meca
nici de mașini și Utila
je, iar 55 electricieni de 
mină. Totodată, 25 de 
mineri participă Ia 
cursurile de policalifi
care, iar 609 persoane 
sînt cuprinse în cursuri 
de perfecționare profe
sională.

e-

în meseria 
a 105 per-

de 
di-

pla
se 
a- 

ca- 
a-

204
36

I
i

s «

-

în cadrul atelierului de construcții metalice de la I.U.M. Petroșani, sudorul 
Georgeta Matei și colegele ei Marieta Turtoiu și Ana Tomulescu, lucrează cu 
bune rezultate Ia o modernă mașină de sudat sub flux.

Foto : Șt. NELEANU

(Urmare din pag. I)
cărbune este cuprinsă în
tre- 0,9—1,1 m, restul pî- 

f nă la 2,24 m (cît are înăl- 
ț țintea abatajul) este in-
1 tercalație de piatră ceea 
/ ce a impus tăierea căr- 
ț bunelui
i și pușcare. Astfel,
■ acest abataj nu se c 
» ductia preliminată, 
ț .”n =

!
1 putem!
? gazelor ae mina, care’ a 
j impus oprirea lucrării și 
4 executarea, cu them brii 
i brigăzii, a. lucrărilor de 
J degazare locală. Acest 
ț număr de abataj a avut

impus tăierea căr- 
_ i prin perforare 

din 
acest abataj nu se dă pro- 

................, ci cu 
110 tone pe zi mai puțin. 

La abatajul cameră nr. 
din stratul 3, bloc IX, 

a apărut un fenomen mai 
ic de emanație a 

gazelor de mină, care' a

Tll-a a acestei luni, să 
fie neluată activitatea la 
acest abataj.

La cele două lucrări 
de pregătire pentru pa
noul 3 din stratul 13 vi
tezele de avansare sînt 
foarte mici, tot datorită 
unor fenomene de ema-
ntuitiiiiiiiimiu/iriiiiiiiiii/iiiii/HiiHniHiiiiiiiiiiHiiiHn

a fost străpunsă galeria 
de coastă la orizontul 650 
care, în prima parte, a 
rezolvat problema aera- 
jului general, urmînd ca 
în perioada următoare, 
pînă la sfîrșitul acestui 
an și începutul anului 
viitor să rezolve definitiv

omului muncii 
si creației sa!e“ 
■* .*

jurul partidului, al secre
tarului său general, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Prin întreaga sa desfășu
rare, încă de la faza de 
masă, pe întreprinderi, 
școli generale și licee, pînă 
la faza zonală, concursul 
s-a constituit într-un com
plex de manifestări poli
tico-educative, științifice 
și cultural-artistice care să 
determine o puternică efer
vescență spirituală, revo- 
luționar-pătriotică în rîn- 
dul oamenilor muncii, cul
tivarea mîndriei patrioti
ce față de trecutul glorios 
al poporului nostru, față 
de minunatele realizări în
făptuite în cei 40 de ani 
de construcție socialistă și

l planificat în luna aprilie 
? o producție de 1800 tone 
ț din care a dat numai 600, 
| în luna mai nu s-a
| tras nici o tonă de căr- 

bune. Urmează, ca după

ex-

terminarea lucrărilor de 
degazare, în decada . a

nație a gazelor. Cu o 
grupă se execută găuri 
de sondă pentru degaza- 
rea zonei, iar cu altă 
grupă se lucrează la front, 
dar numai din ciocan de 
abataj.

— Aceste grupe nu ar
putea fi mutate în altă 
parte pînă se rezolvă de- ce în această zonă se 
gazarea acestei zone ? impune montarea unei

— Ra da. în luna apri- benzi (respectiv banda nr.
lie, la termenul stabilit,. 7) :.și cum lipsește covo-

și problema transportu
lui. Pe lîngă rezolvarea 
acestor probleme, stră
pungerea acestei galerii 
a deschis cîmp liber pen
tru atacarea lucrărilor de 
pregătire din stratul 13 
blocul X. Aceste lucrări 
nu pot fi plasate deoare
ce în această zonă 
impune montarea

rul de bandă de 1000 mm 
a fost imposibilă monta
rea acestui transportor, 
în vagonete nu putem în
cărca deoarece la galeria 
de coastă de la Vîscoza 
Lupeni se claubează nu
mai steril. Cu toate a- 
ceste greutăți, la lucrări
le de pregătiri, în prime
le patru luni din acest 
an am realizat un plus 
de 347 ml. ceea ce ne 
dă garanția punerii în 
funcțiune la timp, a noi
lor capacități de produc
ție, astfel încît în luna 
mai să ne ridicăm la plan, 
iar în cursul lunilor ur
mătoare să recuperăm din 
minusul acumulat 
în prezent.

*
Noi promisiuni, 

termene, noi 
jamente, iar restanțele 
cresc zi de zi. Cu alte 
cuvinte, minusurile înre
gistrate nu confirmă te- ,- 
meinicia preocupărilor. >

pînă

noi 
anga-

Momentul greu a fost depășit 
datorită ajutorului direct, primit la timp

f (Urmare din pag. I)

Greutățile cu care brigada 
S-a confruntat pe parcursul 
primului trimestru au fost 
depășite. Inginerul- Dumi
tru Oprea, șeful sectorului 
II, ne prezintă modul în 
care problemele ridicate a- 
tunci de brigadier au fost 
rezolvate.

— Cîmpul minier al a- 
batajului a fost structurat 
în două abataje cameră, 
pentru a preîntîmpina pre
siunile mari care duceau 
la lucrări suplimentare de 
susținere și întreținere. A- 
provizionarea brigăzii cu 
material lemnos și piese 
de schimb pentru trans
portoare s-a îmbunătățit 
mult, comparativ cu pri
mul trimestru. Pentru 
transportorul TP-2 a fost 
adus lanț nou. încă de la 
jumătatea lunii aprilie bt i- 
gada a fost completată eu 
mineri, lăcătuși și elec
tricieni, astfel încît activi
tatea să se poată, desfășura

normal pe toate cele trei 
schimburi.

— Alte probleme pe ca
re le ridica brigadierul An
ton Moldovan atunci 
refereau la faptul că ae- 
rajul nu asigura debitul 
de aer necesar desfășură
rii normale a activității și 
că puțul 4 nu funcționa la 
capacitate ereîndu-le greu-

a-

se

tăți. Cum ați rezolvat 
ceste probleme ?

-- Putem spune că 
torită intervenției 
te a sectorului de 
port, în urma apariției a- 
celui articol, la puțul 4 
activitatea s-a îmbunătățit 
substanțial. Producția pe 
care o extrage zilnic bri
gada este preluată și trans
portată fluent. în ceea ce 
privește aerajul, acum 
condițiile de lucru , sînt 
cu mult mai bune. Datori
tă unor lucrări pe care 
le-am executat în luna tre
cută, debitul de aer care a- 
junge în acest abataj asi
gură desfășurarea activită
ții la frontul de lucru în

da- 
promp- 

trans-

bune condiții. De altfel, re
zultatele obținute de bri
gada condusă de Anton 
Moldovan în luna aprilie 
confirmă că toate proble
mele ridicate de brigadier 
au fost rezolvate la terme
nele stabilite.

Trebuie recunoscut că 
s-au depus eforturi susți
nute de către conducerea 
sectorului și a minei pen
tru ca greutățile cu care 
Se confrunta brigada lui 
Anton Moldovan să fie în
lăturate operativ astfel în
cît. brigada să poată șă-și 
realizeze sarcinile de plan. 
Depășirea planului în luna 
aprilie cu 50 tone și cele 
100 tone de cărbune ex
trase suplimentar de a- 
ceastă brigadă de la înce
putul lunii mai confirmă 
o dată în plus efi
ciența și operativitatea cu 
care s-a acționat pentru 
depășirea momentului greu 
cu care s-a confruntat bri
gada condusă de Anton 
Moldovan la începutul a- 
cestui an.

Sfatul medicului Insomniile
Destul de frecvent auzim 

spunîndu-se: „nu am în
chis ochii aproape toată 
noaptea. Am o insomnie 
chinuitoare11. Deseori însă 
insomnia (lipsa de somn) 
nu e „independentă11, ea 
este un semn al diferitelor 
tulburări ale organismu
lui, legate de anumite boli.' 
Cele mai obișnuite insom
nii sînt produse de anumi
te excitante: cafea, ceai, 
tutun, alcool, toate acestea 
producînd stări inverse, de 
agitație sau excitație. Și 
vitamine — Bl, B12, C~ —• 
luate în doze mari și spre 
seară, pot da insomnii. Du
pă prînzurile sau „cinele11 
bogate, apare așa zisa in
somnie digestivă.

în insomniile repetate, 
însoțite de dureri de cap, 
trebuie să apelăm la me
dic. Nu trebuie să ne repe
zim imediat la somnifere, 
ci mai bine să respectăm 
întîi unele reguli de igie
nă cum sînt- evitarea sur
menajului fizic sau inte
lectual, a eforturilor deose
bit de mari. De asemenea, 
se recomandă mișcare pen
tru cei cu profesiuni

dentare; respirarea de aer 
curăț și aerisirea camerei 
de dormit. Trebuie să ne 
îngrijim să avem un tran
zit intestinal regulat, fără 
cOnstipație și, o bună func
ție a ficatului și veziculei 
biliare.

Trebuie, de asemenea, 
respectate ritmurile biolo
gice de muncă, odihnă ac
tivă și somn. O baie căl
duță seara predispune la 
somn. Apoi, odată așezat 
în pat, trebuie îndepărtate 
din minte gîndurile iritan
te și imaginile supărătoa
re din timpul zilei. O lec
tură plăcută este foarte o- 
dihnitoare. Toate acestea 
sînt numai cîteva măsuri 
pentru înlăturarea insom
niilor.

Dr. Petru TURCU

I 
I I
I

• IN MOD OPERATIV, 
mijloacele propagandei 
vizuale de la mina Pe- 
trila au informat colecti
vul despre sarcinile re
ieșite din documentele 
recentei plenare a Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii. Chemarea 
adresată minerilor vizea
ză creșterea producției fi
zice, a productivității 
muncii, recuperarea ma-

______________________

terialelor refolosibile, îm
bunătățirea calității căr
bunelui.

• PRIN INTENSIFI
CAREA acțiunilor de e- 
conomisire, colectivul- 
minei Vulcan și-a sporit 
zestrea de beneficii peste 
plan care însumează, du
pă 4 luni, aproape 2,5 mi
lioane lei. în acest co
lectiv este tot mai bine 
înțeles faptul că benefi
ciile, economiile deter
mină în mod nemijlocit 
nivelul cîștigurilor, a) 
bunăstării.

• CEAPA VERDE DIN

RECOLTA ANULUI 1984. 
Din solariile de Ia Lu- 
peni ale întreprinderii 
de administrare a canti
nelor și cazare Valea 
Jiului s-a valorificat pri
ma producție de trufan
dale din anul 1984. Sîm- 
bătă, 12 mai, personalul 
din compartimentul TESA 
al întreprinderii a recol
tat cantitatea de 1500 kg 
ceapă verde. (T.Ț.)

• LA LUPENI, înce- 
pînd de astăzi se vor re
lua lucrările de extinde
re a Bulevardului Păcii 
din zona noului centru

îndeosebi în perioada dt 
după Congresul al IX-lec 
al P.C.R.

Cei aproape 100 de con- 
curenți, reprezentând echi
pajele cîștigătoare la faze
le orășenești, la cele re
zervate liceelor și școlilor 
generale ș-au dovedit a fi 
bine pregătiți, ceea ce de
notă buna organizare și 
desfășurare a concursuri
lor anterioare. După înche
ierea celor trei concursuri, 
rezultatele înscrise pe re- 
troproiector în urma deli
berării juriului au fost ur
mătoarele: Concursul re
zervat'echipajelor de la 
nivel de orașe a desemnat 
drept cîștigători : I — ora
șul Petrila (echipajul Pre- 
porației), II Vulcan, III 
Lupeni (echipaje de la în
treprinderile miniere). Lă 
licee: I — Liceul economic 
Petroșani; II — Liceul in
dustrial Petrila; III — Li
ceul industrial Vulcan. 
Școli generale: I — Școala 
generală nr. 7 Petroșani ; 
II —■ Școala generală nr. 5 
Petrila; III — Școlile ge
nerale nr. 1 Vulcan și nr. 
1 Lupeni.

Atmosfera de concurs, 
încurajările susținătorilor, 
care au însoțit echipajele 
întrebare de întrebare, pre- 
cum^și spectacolul car< a 
urmat (susținut de gr 
vocal „Țelzx“, solistul jcflle 
Virgil Stratulat și grupul 
instrumental „Acustic") au 
creat cadrul unei acțiuni 
deosebit de interesante, a- 
nunțînd o lună marcată de 
manifestări reușite.

RĂSPUNDEM 
CiTITO'-'ILOR

• E. PETRE și B. ȘTE- 
? FAN. Petrila : Unitățile
comerciale respective sînt 
edificate asupra modului 
în care trebuie să procede
ze în lumina sarcinii ce le 
revine ■: adică să preia
contracost, marfă sau în 
schimb borcanele și cele
lalte ambalaje âin stic’" le 
la populație, atunci . ... ■•s

le sînt prezentate. Nu au 
felvoie să invoce nici un

de motive. Din partea con- 
r ducerii I.C.S.A.—A.P. Pe

troșani sînt repetate pe
riodic indicațiile în acest 
sens și ele trebuie respec
tate.:

• V. HOINOIU, Aninoa- 
sa : E necesar să mai dis
cutăm, inclusiv în legătură 
cu ultima corespondență. 
Oferiți-ne, cit mai curînd, 
posibilitatea unei lntîlniri, 
de dorit la redacție.

Tinerii, din nou in frunte
(Urmare din pag. I)

civic. Bulevardul Păcii 
va fi' prelungit pînă din
colo de pîrîul Mierleasa, 
printre noile blocuri de 
locuințe. Lucrări de lăr
gire a carosabilului care 
străbate orașul se execu
tă și’ pe tronsonul dintre 
pîrîul Brăița și podul de 
peste Jiul de Vest. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

Iară au început amenaja
rea taluzului de pe latu
ra estică a străzii 30 De
cembrie, au strîns și în
cărcat într-o basculantă 
diverse materiale aban
donate de constructori. O 
altă harnică instituție 
școlară — Liceul econo
mic și de drept adminis
trativ — s-a afirmat 
în ultima duminică, 
fost rîndul claselor
IX-a ale școlii la acțiuni
le de muncă patriotică. 
Peste 140 de elevi îm
preună cu prof. Georgeta 
Sterca, Kiril Păunescu 
și Gbeorghe Conta, au 
efectuat pregătirile nece
sare pentru împrejmui
rea unei porțiuni de in
cintă, au sădit flori și au 
strîns hîrtiile aduse de

Și
A 
a

vînt în sectorul de oraș 
încredințat școlii pentru 
înfrumusețare și păstra
rea curățeniei. Acțiunile 
elevilor au fost însă în
trerupte de ploaia care a 
început să cadă torențial, 
în jurul orei 10.

Facem și cu acest pri
lej o remarcă impusă de 
aspectul în care se pre
zintă strada 30 Decem
brie. Mai ales în partea 
de intersectare cu strada 
Slătinioara; aici este ne
cesară prezența construc
torilor la amenajările de 
sistematizare prevăzute și 
aminate de mai bine de 
un an de zile, iar la ame
liorarea aspectului talu
zului de pe latura stră
zii dinspre cimitirul o- 
rașului pot și trebuie să 
contribuie și cetățenii.
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FOTBAL, DIVIZIA BO victorie muncită, pe deplin

FI
Pierzînd 

stadionul

JIUL PETROȘANI — 
SPORTUL STUDENȚESC 
3—2 (0—1). Ediția cu nr. 
66 a campionatului diviziei 
A de fotbal și-a încheiat 
de acum conturile. Cele 
două competitoare de du
minică, de pe stadionul din 
Petroșani — Jiul și Spor
tul studențesc vor sta, 
de acum încolo, liniștite, 
relaxate, urmărind desfă
șurarea... prelungirilor a- 
cestui campionat. O 
lungire care urmează 
mai răspundă Ia o singură 
întrebare : CINE VA 
CAMPIOANA ? 
duminică, pe 
„Jiul", Sportul studențesc 
a cedat medaliile de bronz 
studenților din Bănie. Cîș- 
tigînd, Jiul s-a mai apro
piat, cît de cît, de locul 
care i-ar putea oglindi a- 
devărata valoare. N-a fost 
un meci „cuminte**.  Stau 
mărturie cele 6 (șase !) 
cartonașe galbene acorda
te de arbitrul Radu PetreS- 
eu, din Brașov. Nu a fost 
un meci fără miză. Pen
tru că Jiul (alături de Cor-, 
vinul) urma să decidă cea 
de-a treia medaliată a ac
tualului campionat. A fost 
însă, înainte de toate o 
partidă cu un excelent ni
vel tehnic, cu faze de an
tologie, cu răsturnări spec
taculoase de scor, cu go
luri multe. Un adevărat re
cital fotbalistic, demn de 
o „tragere de cortină**  fes
tivă.

șit frumoasa performanță 
de a cuceri trofeul pus în 
joc. După cele 50 minute 
de joc, partida s-a încheiat 
la egalitate, 3—3 (la pauză 
2—2). A urmat executarea 
de către fiecare echipă a 
5 lovituri de la 11 m. E- 
chipa locală a înscris 3 
goluri, îar cea a oaspeților 
numai 2, astfel că întîlni- 
rea s-a încheiat cu scorul 
de 6—5 pentru echipa Șco
lii generale nr. 6 Petroșani,

• HANDBAL, campio
natul republican al junio
rilor: C.S.Ș. Sighișoara — 
C.S.Ș. Petroșani 27—14.

• MARȘUL POȘTAȘI
LOR. Pe stadionul Știința 
din Petroșani a avut loc 
etapa municipală a tradi
ționalei competiții rezer
vată lucrătorilor oficiilor 
P.T.T.R. din Valea Jiului. 
Iată primii trei clasați : 
fete : 1 — Minuța Aiiiesei; 
2. Sofia Miclea (ambele din 
Petroșani), 3. Florica Na- 
rița (Lupeni). Bărbați: 1.
Alexandru Cojocaru (Pe- 
trila 2), 2. Haralambie Mîn- 
zatu (Petrila 1), 3. Ștefan 
Stelian (Petrila 2).

S. BALOI

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE: F.C. Olt — Poli Iași,
2— 0, Dunărea C.S.U. — Chimia 3—1. Petrolul — Stea
ua 0—1, CJS. Tîrgoviște — F.C. Bihor 3—0, Rapid — 
F.C. Baia Mare 2—1, A.S.A. Tg.. Mureș — F.C. Argeș
3— 1, Jiul — Sportul studențesc 3—2, Dinamo — S.C. 
Bacău 4—1, Corvinul — „V“ Craiova 1—2.

1. Steaua 33 21 4 8 58—22 46
2. Dinâmo 31 18 9 4 66—34 45
3. „U“ Craiova 34 18 7 9 57—27 43
4. Sportul studențesc 34 17 6 11 57—43 40
5. F.C. Argeș 33 17 4 12 42—32 38
6. S.C. Bacău 34 15 5 14 36—47 35
7. F.C. Bihor 34 14 6 14 50—47 34
8. Poli Iași 34 12 10 12 32—36 34
9. Chimia 34 14 6 14 40—50 34

10. F.C. Olt 34 11 11 12 38—27 33
11. Jiul 34 13 7 14 34—47 33
12. Corvinul 34 12 8 14 46—44 32
13. Rapid 34 10 11 13 30—34 31
14. F.C. Baia Mare 34 12 6 16 40—59 30
15. A.S.A. Tg. Mureș 33 12 5 16 35—45 29
16. Dunărea 34 9 10 15 32—41 28
17. Petrolul 34 9 7 18 33—49 25
18. C.S. Tîrgoviște 34 5 6 23 27—70 16

BREVIAR
'• FOTBAL, divizia C ; 
Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Aninoasa 2—2; 
Minerul Paroșeni — Mine
rul Certej 2—0; Minerul
Știința-Vulean — Dacia O- 
răștie 1—0. Campionatul 
județean, seria Valea Jiu
lui : Minerul Uricani — 
Autobuzul Petroșani 7—1 
(9—2 la juniori); Avintul 
Hațeg — Sănătatea Vul
can 5—1, Minerul Bărbă- 
teni — Preparatorul Petri- 
la 4—3, Hidromin Petro
șani — Măgura Pui (între
rupt în min. 23 la scorul 
de 0—0), Preparatorul Lu- 
peni — C.F.R. Petroșani 
(nedispdtat). Minerul Boi- 
ța — Parîngul Lonea 2—12, 

o CUPA „TUDOR PA- 
KASCHIVA" ediția 1984. 
Pe terenul II al Complexu
lui sportiv Jiul Petroșani 
s-a desfășurat duminică. 
13 mai, finala competiției 
„Cupa Tudor Paraschiva" 
între campioana munici
piului nostru Școala gen. 
nr. 6 Petroșani și echipa 
elevilor din Hunedoara. în 
ciuda terenului desfundat 
și a ploii, care a căzut pe 
parcursul desfășurării par
tidei, echipa Școlii gene
rale nr. 6 Petroșani a reu

faultul la Lăsconi al lui 
lorgulescu, Vizitiu trimi
te în plasă centrarea lui 
Băluță, egalînd. Abia re
pusă mingea Ia centru, ju
cătorii Jiului recuperează, 
atacul frontal îl aduce în 
poziție de șut pe Varga, 
la cca 20 m și Speriatu este 
spectator la superbul gol 
al căpitanului de echipă al cialistă a meciurilor pe te-, 
minerilor.

Totul decurge apoi cu- 
Și, se părea, că așa va fi. minte pînă spre ultima

uita 
le-a

(ins-

Debutul de partidă apar
ține studenților bucureș
teni care nu puteau 
că în toamhă Jiul 
„subtilizat” un punct. Cu 
două țeluri majore 
talarea definitivă a lui 
Coraș, ca golgeter și 
parea locului III în clasa
ment) echipa-revelație a... 
turului campionatului a 
vrut să termine la fel cum 
a început. Adică, în forță.

ocu-

FOTBAL, DIVIZIA A

Mai ales că pe fondul lip
sei de inspirație a atacan- 
ților noștri, de partea cea
laltă, Coraș caută golul pe 
care îl și „găsește**  în mi
nutul 25: un „Un-doi" de
rutant cu M. Sandu, o „în
văluire**  cu Hagi șî, intrat 
în careu, golgeterul divi
ziei A își mărește zestrea, 
învingîndu-I, printr-un șut 
la colțul lung, pe Cavai. 
în replică la echipa an
trenată de Gogu Tonca, e- 
zițările se țin lanț. Bara 
lui Găman este urmată de 
ratările lui Varga, Stana 
și Lăsconi. .

Ieșiți de la vestiare bine 
„săpuniți", jucătorii de la 
Jiul sînt de nerecunoscut 
în repriza a doua. Contro
lează tot jocul și, în numai 
trei minute, rezultatul este 
întors cu.. 
întîi, în * • 

180 de grade, 
min. 47, după

parte a meciului. însă, du
pă un gol din ofsaid mar
cat de M. Sandu, anulat de 
centralul Radu Petrescu, 
(tușierul V. Antohi era 
„furat**  de fază ?!) un fault 
inutil Ia 17 m îi prilejuieș
te lui Munteanu II ocazia 
să-și dovedească (.din nou) 
calitățile de bun 
tant al loviturilor 
Cavai mascat, zid 
tuos, șut necruțător 
cretizat în cel de-al
gol al oaspeților (min. 70).

Gol tonifiant pentru stu
denții bucureșteni ieșiți la 
atac. Jucătorii Jiului nu 
se pdt împăca însă cu acest 
rezultat, dorind să ofere 
suporterilor o victorie în 
ultima apariție pe gazon în 
acest campionat. Și, în fi
nal, așa va fi, pentru că, 
în min. 87, Băluță își în
cununează excelenta evo-

execu- 
libere. 
defec-

COD- 
doilea

O fază elocventă pentru spectaculozitatea partidei 
de la Lupeni : șutul Iui Mușat ocolește de puțin poar
ta lui Olteanu.

Foto: Claudiu B.

Lupte
Sala de sport „C.F.R.“ din 

Timișoara a găzduit în zi
lele de 12 și 13 mai a.c. 
etapă de zonă a Campio
natului republican indivi
dual rezervată seniorilor, 
la care au participat cam
pionii din județele : Alba, 
Arad, Caraș-Severin, Dolj, 
Gorj, Mehedinți, Sibiu, 
Vîlcea, Timiș și Hunedoa
ra. La această competiție 
secția de lupte Jiul Petrila 
a participat cu 5 seniori 
cîștigători ai etapei jude
țene și are îndreptățite 
speranțe pentru o compor
tare cît mai bună, în vede-

Duminică, în masivul 
Retezat, pe pîrtia de lîngă 
cabana Buta a avut loc 
concursul de schi dotat 
cu „Cupa Adrian Napău". 
Ajunsă la a II-a ediție, a- 
ceastă competiție a aliniat 
la start 49 de schiori din 
orașele Vulcan, Lupeni și 
Uricani. în pofida timpu-, 
lui nefavorabil, zăpada a 
fost excelentă. După des
fășurarea celor două pro
be, de combinată alpină și 
schi-fond, s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; 
SCHI FOND, CATEGO
RIA 20—30 ani. băr
bați, locul I Constantin

meritată
luție din acest întreg cam
pionat cu un frumos gol, 
înscriind clin același loc și... 
în același colț ca și Coraș. 
O victorie la limită, o 
victorie prețioasă, o victo
rie muncită și pe deplin 
meritată.

Prin ea, Jiul dovedește, 
încă o dată, că este o spe- 

ren propriu, iureșul ei fi
ind greu de stăvilit chiar 
dacă în apărarea oaspeților 
se află fundași care îm
bracă tricoul fiu tricolor. 
De acum încolo, jucătorii 
Jiului se află într-o tim
purie, dar binemeritată 
vacanță. Să-i urăm echi
pei noastre ca viitorul cam
pionat al primei divizii de 
fotbal să-i aducă satisfac”” 
tifle mult dorite ! Pînă a- 
tunci, toate gîndurile spre 
EURO ’84 Paris !

La tineret-rezerve o sur
priză... neplăcută și de ne
înțeles : Jiul — Sportul 
studențesc 1—5 (0—4) 71

JIUL: Cavai — P. Gri- 
gore, Vizitiu, M. Popa, Sta
na — Dosan, Găman, Var
ga — Stoenescu, Lăsconi 
(din min. 65 Szekely), Bă
luță.

SPORTUL STUDEN
ȚESC : Speriatu — Mesza- 
roș, lorgulescu, Cazan, 
Munteanu II — Terheș, Pa
nă, Popescu — M. Sandu, 
Coraș, Bagi (din min. 80 
BucUrescu).

Alexandru TĂTAR

libere
rea participării Ia etapa 
finală. în urină rezultate
lor obținute, 3 luptători 
petrileni au confirmat spe
ranțele antrenorului loan 
Corbei, obținînd primul 
Ioc în clasamentul catego
riilor respective. Cei trei 
laureați sînt: Vasile A- 
domnicăi, categoria 48 kg, 
Mircea Risipita, categoria 
57 kg și Vasile Savu, cate
goria 74 kg.

O evoluție bună a avut 
și mai tânărul Nicușor Mar- 
maliuc, care în cadrul ca
tegoriei 62 kg a ocupat lo
cul IV.

„Cupa Adrian
Fodor (Minerul Uricani), 
30—40 ANI, locul I Iosif 
Peter (Minerul Lupeni), II 
Ușurelu Zoltan (Minerul 
Lupeni); CATEG. 50—60 
ANI, locul I, Andrei Dro- 
tzinger (Minerul Lupeni); 
CATEG. 60—70 ANI, locul 1 
Alexandru Fodor (Minerul 
Uricani). FEMEI, categ. 
40—45, locul I, Polixenia 
Vass (Minerul Vulcan); CA
TEG. 45—50 ANI, locul I, 
Terezia Kato (Minerul Lu
peni); CATEG. 50—55 ANI, 
locul I, Rozalia Drotzin- 
ger (Minerul Lupeni).

Combinata alpină de 
slalom special cu slalom

Dacă ar începe 
abia acum returul..

MINERUL LUPENI — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NA- 
POCA 2—0 (1—0). Cu Mu- 
reșan, Berindei și Caciu- 
reac în teren, cu Țegean 
pe banca rezervelor și cu 
Ludovic Sătmăxeanu . (un 
fost stelist și multiplu in
ternațional — ce nu mai 
are nevoie de prezentare), 
pe banca antrenorilor, e- 
chipa feroviarilor clujeni 
se îndreaptă, totuși, ire
mediabil, spre... divizia C. 
E drept, echipa de pe So
meș, a venit duminică 
Lupeni cu intenția de 
încerca imposibilul.

Acest lucru n-a 
posibil din pricina 
cauze majore. în . 
rînd, jucătorii. antrenați de 
Sătmăreanu au ratat două 
ocazii imense : în min. 32 
Berindei șutează din 6 m 
spre poarta goală, dar ju
niorul Tereche intervine 
în ultima fracțiune de se- 

; cundă acordînd corner; în 
1 min. 37 același Berindei, 
: după ce Lixandru a fost 

depășit, șutează de la 8 m 
: în bara transversală deși 

în poartă se afla 
Truică. A doua cauză 
cea mai importantă — ___
jocul din ce în ce mai bun 

, al echipei mineriloi’
Lupeni, care cîștigă 
mai mult pe planul 
genității. Vorba unui

18
a

fost... 
a două 
primul

doar...
— Și 
este

din 
tot 

omo- 
su- 

... porter din tribună, la sfîr-

REZULTATELE ETAPEI A XXVIH-a : Minerul • 
Lupeni — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 2—0, C.S.M. Re- i 
șița — Poli. Timiș. 0—0, C.F.R. Victoria Caransebeș 
— Ind. Sîrmei C. Turzii 2—0, C.F.R. Timiș. — Some
șul S. Mare 0—0, Rapid Arad — Minerul Motru 3—1, 
Aurul Brad — Minerul Căvnîc 2—0, Armătura Zalău 
U.T. Arad 4—0, „U“ Cluj-Napoca — Metalurgistul Gu- 
gir 5—0, Olimpia S. Mare — Gloria Reșița 2—0.

CLASAMENTUL
1. „Poli11 Timișoara 28 19 4 5 72—21 42
2. „U“ Cluj-Napoca 28 20 1 7 60—18 41
3. C.S.M. Reșița 28 17 2 9 45^-23 36
4. Aurul Brad 28 14 3 11 40—35 31
5.-Armătura Zalău 28 14 3 11, 39—36 31
6. Olimpia S. Mare 28 14 1 13 49—36 29
7. U.T. Arad - te 28 13 3 12 37—38 29
8. Minerul Lupeni 28 11 5 12 33—35 27
9. Ind. Sîrmei C. Turzii 28 ’13 1 14 32—37 27

10. Minerul Cavnic 28 12 2 14 40—35 26
11. C.F.R. Timișoara 28 12 2 14 47—50 26
12. Minerul Motru 28 12 2 14 32—41 26
13. Gloria Reșița 28 11 3 14 25—35 25
14. Metalurgistul Cugir 28 10 4 14 33—53 24
15. C.F.R. Vict. Caransebeș 28 11 2 15 24—57 24
16. Steaua CR.R. Cluj-N. 28 10 2 16 35—42 22
17. Someșul S. Mare 28 10 1 17 25—44 21
18. Rapid Arad 28 6 5 17 26—58 17

Napău**
uriaș a prilejuit o vie dis
pută, din care au ieșit cîș
tigători următorii concu- 
renți : CATEG. 20—30 ANI, 
bărbați, locui I Nicolae 
Vlaic, II Ionel Pop, III 
Aurel Gocea (toți de la 
Minerul Lupeni); CATEG. 
30—40 ANI. locul 1, Teofil 
Baczay (Minerul Vulcan), 
II Bela Pleșa (Minerul Lu
peni), III Marin Dobre (Mi
nerul Lupeni); CATEG, 40 
—45 ANI, locul' I Ludovic 
Deac (Minerul Vulcan) ; 
II Iosif Baczany (Minerul 
Lupeni), III loan Duli 
(Preparatorul Lupeni); CA

în 
în

șitul partidei: „Ce bine ar 
fi, dacă abia acum ar în
cepe returul... Echipa noas
tră acum începe să-și intre 
în formă !“;

Avizate de poziția criti
că a echipei oaspete, gaz
dele au început partida în 
nota lor obișnuită și 
min. 7 Voicu șutează
bară. Treptat-treptat, oda
tă cu întețirea ploii-, jocul 
devine (în pofida terenului 
greu) tot mai spectaculos. 
Singurul care este pus în 
imposibilitatea de a-și e- 
tala valoarea este Ionel 
Popa, dezavantajat de te
renul umed. Schimbarea 
deci (firească) cu Dina se 
dovedește foarte inspira
tă. Introdus în teren în 
min. 22, peste numai șapte 
minute, Dina avea să rea
lizeze o execuție tehnică 
de excepție : la o lovitură 
liberă de la circa 25 de m 
mingea expediată de 
„ghicește" vinciul j 
apărată de Olteanu. 
gol frumos, venit să răs
plătească dominarea

el
porții. 

Un

plătească dominarea teri
torială a gazdelor. Pînă la 
pauză, nimic deosebit...

Odată începută repriză 
a doua, jucătorii lui Săt- 
măreanu au o deviză cla
ră : „Totul sau nimic 1“ 
drept pentru care contra
atacurile purtate de Ca- 
ciureac, Berindei și Băjă- 
naru devin tot mai pericu
loase. însă jocul fără cusur 
al lui Tereche, seriozitatea 
și dăruirea lui Truică, Vî- 
nătoru și Leordean zădăr
nicesc orice tentativă a 
feroviarilor clujeni de a 
egala. în replică, ofensiva 
jucătorilor din**  Lupeni hăr- 
țuiește continuu apărarea 
oaspeților și în min. 63 
singura modalitate de a-1 
opri din cursă pe Voicu 
este faultul în careu. Pe- 
nalty-ul este transformat cu 
siguranță de Dina; 2—0.

Robert TAVIAN

TEG. 45—50 ANI, locul ț 
Ioan On (Minerul Lupeni); 
II Alfred Schmidt (Ener
gia Paroșeni), III Constan
tin Munteanu (Energia Pa
roșeni); CATEG. 50—60 
ANI, locul I Adalbert Ka
to (Minerul Lupeni), II 
Iosif Racolța (Minerul Lu
peni), III Ionel Morar iu 
(Minerul Uricani). FEMEI, 
CATEG. 40—50 ANI, locul I 
Maria On, II Maria Mora- 
riu. ; te

La buna desfășurare a 
concursului au contribuit 
comitetul sindicatului I.M. 
Uricani șî membrii forma
ției „Salvamont11 Lupeni, 
care au asigurat suprave
gherea pîrtiei de schi. (V.S.)
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a transmis 
președintelui PASOK, calde felicitări

ATENA 14 (Agerpres). 
La Atena s-au încheiat lu
crările primului congres, al 
Mișcării Socialiste Pan- 
elene (P A S O K), partid 
de guvernămînt în Gre
cia, prin adoptarea ra
poartelor prezentate, a u- 
nor decizii cu privire la 
obiectivele viitoare ale 
PASOK și în probleme or
ganizatorice,

Congresul a ales noul 
Comitet Central, format din 
140 de membri. în funcția 
de președinte al PASOK a 
fost reales Andreas Pa- 
pandreu, primul ministru 
al Republicii Elene.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, âu fost 
transmise președintelui

Și 
le- 
în

PASOK calde felicitări 
cele m^i bune urări în 
gătură cu realegerea sa 
această ‘funcție. Felicitări
le au fost transmise de to
varășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar ai C.C. al Partidului 
Comunist Român, care a 
reprezentat partidul nostru 
la congresul PASOK.

Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

„Marea Japoniei — o fila
re a păcii", desfășurată în 
orașul-Niygata, de pe țăr
mul vestic al Japoniei, 
și-au exprimat profunda 
lor îngrijorare față de des
tinele păcii, care este pusă 
în pericol din cauza spo
ririi armamentelor nuclea- 

_____ ___ r--  /re. Vorbitorii la conferin- 
de acțiune „pentru pace__ ță s-au pronunțat împotri-
și dreptate socială" des- va planurilor de creștere a

numărului de nave cu în
cărcătură nucleară ale for
țelor americane în zona 
menționată.

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). Zeci de mii de 
americani au participat la 
mitinguri și demonstrații 
desfășurate în peste 20 de 
state din S.U.A., în semn 
de protest împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezar
mare și pace. Manifestă
rile au încheiat Săptămîna

Convorbirile 
dintre delegațiile 
SWAPO șî RSA 

s-au încheiat fără 
rezultate pozitive

și dreptate socială" în
fășurată în S.U.A. la che- 

• marea organizațiilor paci
fiste americane.

TOKIO 14 (Agerpres). 
Participanții la conferința

Măsuri pentru stimularea 
cooperării tehnologice în America

Latină și zona caraibiană
trială — transmite agenția 
IPS. r

Elaborat în baza „Decla- 
care rației finale" și „Planului 

'■ • •• ' de la C ’ ,
adoptate în ianuarie în ca
pitala ecuadoriană în ca
drul reuniunii economice 
regionale la nivel înalt, 
documentul prevede un 
complex de măsuri pentru 
stimularea cooperării teh
nologice în America Lati
nă și zona caraibiană și 

i schimbului 
de documentație și infor
mații de specialitate la sca
ra regiunii. _ _ ‘

BOGOTA 14 (Agerpres). 
La Bogota s-a dat publi
cității un document ce cu
prinde concluziile la c__„ , . „ -
au ajuns cele peste 50 de de acțiune" de la Quito, 
personalități politice și e- 
conomice din America La
tină și zona caraibiană, 
reunite în localitatea co- 
lumbiană Caii, în cadrul 
unei întîlniri consacrate 
elaborării unei strategii- re
gionale comune în dome- intensificarea 
«iul promovării cooperă
rii în dezvoltarea schim
bului de tehnologie indus-

LUSAKA 14 (Agerpres). 
Convorbirile dintre dele
gațiile Organizației Popo
rului din. Africa de : Sud- 
Vest (SWAPO) și R.S.A. 
de la Lusaka în problema 
acordării independenței 
Namibiei s-au încheiat fă
ră rezultate pozitive, in
formează agențiile inter
naționale de presă.

într-o conferință de pre
să organizată în capitala 
Zambiei, Theo Ben Guri- 
rab, purtătorul de cuvînt 
al SWAPO, a subliniat că 
„negocierile se află în pra
gul unui eșec din pricina 
regimului de la 
de a menține sub 
acest teritoriu".

Pretoria 
ocupație

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a R.P. Ungare
BUDAPESTA 14 (Ager

pres). Potrivit comunica
tului Direcției Centrale de 
Statistică a R.P. Ungare, 
în primul trimestru al a- 
nului curent volumul pro
ducției globale & crescut 
în sectorul socialist al in
dustriei cu 5,2 la sută în

comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. în 
aceeași, perioadă, produc
tivitatea muncii a crescut 
pe salariat cu 6 la sută. în 
industria construcțiilor, 
planul pe perioada aminti
tă a fost îndeplinit în pro
porție de 94,3 la sută.

r. i FAPTUL DIVERS

BARAJE CU DESTINAȚIE
SPECIALA

Experți egipteni și. in-, 
ternaționali studiază po
sibilitățile de construire 
a mai multor baraje în 
Peninsula Sinai, care să 
permită colectarea apelor 
provenind din ploile to
rențiale în văi înainte de 
a inunda pămînturile fer
tile din cîmpie. Cel mai 
mare baraj de acest fel 
este prevăzut la Deika. 
El va colecta apele pro
venind din platourile Og- 
ma și Țih, unde nivelul

precipitațiilor este între 
30 și. 100 mm. Noul baraj 
va avea o lungime de 80 
de metri, iar capacitatea 
lacului de acumulare pe 
care îl vă crea va putea 
atinge 60 milioane metri 
cubi pe an, cantitate su
ficientă pentru a permite 
irigarea a 30—40 000 fe- 
dani de teren agricol, 
scrie ziarul egiptean „The 
Egyptian Gazette".

FURT DE STATUI

Dintr-un templu din 
statul Rajasthan au fost 
furate șapte statui de zei 
hinduși, opere de artă 
realizate de maeștrii in
dieni în secolele XI— 
XIV, a căror valoare de
pășește un milion de ru-

II

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 14 — Trimi

sul Agerpres, Ș. Morcoves- 
cu, transmite : în cadrul 
metroului din Moscova se 
introduce un nou sistem de 
automatizare ,,'Metropoli- 
ten". , ■ ■ . -

în funcție de numărul 
pasagerilor pe parcursul u- 
nei zile, sistemul automat 
va stabili cglc mai rațio
nale soluții pentru activi
tatea tuturor serviciilor 
metroului. De pildă, în o- 
rele de vîrf, vor fi conec
tate aparate suplimentare 
de ventilație. Frecventa 
mișcării trenurilor va fi 
stabilită, de asemenea, au
tomat. . __  T._ .

Sistemul „Metropoliten" lui este fabrica de 
întrunește șapte subsisțe- centrare a minereului, cons
une. Treptat se va trece truită în 1983, în cadrul
lă automatizarea conduce- realizării importantului 
rii serviciilor de aprovizio- program național de dez- 

” .voltare a metalurgiei ne-
de feroase. După cUm rela- a_ 

de 
califi- 

de care, precum și de instala-
de ții și echipamente dintre

cele mai moderne. Capaci
tatea sa de prelucrare este 
de -10 milioane tone mine
reu de aluminiu și zinc pe 
an.

pabil să ridice obiecte în 
greutate de 80—100 kilo
grame, acest robot este 
destinat în principal ope
rațiilor din sistemele teh
nologice care cuprind lu
crări. de sudură, vopsi to- 
rie, lustruire și asamblare, 
de ajutorul său putînd be
neficia unitățile industriei 
metalurgice, constructoare 
de mașini și de autoturisme.

PHENIAN 14 (Agerpres). 
Complexul de prelucrare a 
aluminiului și zincului de 
la Komdok figurează prin
tre cele mai noi 
ce obiective ale 
R.P.D. Coreene, 
nenta de bază a 
lui este

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Povestea călă
toriilor; Unirea: Tatăl re
ginei ; Parîngul ; Războiul 
stelelor.

LONEA : S-a întîmplat 
lîngă Rostov.

ANINOASA : De trei 
ori despre dragoste.

VULCAN: Prăpastia de 
aur.

și puterni- 
industrioi 

Compo- 
complexu- 

con-

LUPENI: Contrabandă 
la vamă.

URICANI: în ultimul 
moment.

TV

nare cu energie, a scărilor 
rulante, a sistemului 
aprovizionare tehnico-ma- tează agenția ACTC, 
terială etc. ceastă fabrică dispune

BELGRAD 14 (Agerpres). personal de înaltă 
Specialiștii iugoslavi 
la uzina constructoare 
mașini „Ivo Lola Ribar" 
din Belgrad au pus la punct 
prototipul unui robot in
dustrial multifuncțional, 
denumit „Ilrot-80-S“ — re
latează agenția Țpniug. Ca-

Dezvoltarea și demografia în țările arabe
TUNIS 14 (Agerpres). La ternaționale de resort. La 

Tunis ș-au încheiat lucră- încheierea conferinței a 
rile Conferinței parlamen- fost adoptat un document 
tare arabe asupra demo- privind problematica

a- dezvoltării și demo
da grafiei în țările arabe, și 

care va fi prezentat la vi
itoarea conferință mondia
lă asupra populației.

grafiei și dezvoltării, 
nunță agenția MAP. 
dezbateri au participat de
legații reprezentînd parla
mente arabe, precum și or
ganisme regionale și in-

La Roma a avut loc la 
începutul lunii trecute șe
dința anuală a Consiliului 
de administrație al Fondu
lui O.N.U. pentru Copii 
(UNICEF). Cei aproape 500 
de delegați, reprezentînd 41 
de țări, ca și numeroși ob
servatori prezenți la lu
crări au discutat probleme 
deosebit de grave.

Cifrele de care dispune 
UNICEF sînt înspăimîntă- 
toare. Directorul executiv 
al acestei organizații, Ja
mes P. Grant, a relevat în 
discursul său că zilnic . în pentru vaccinarea tuturor 
lume mor de foame circa copiilor care se nasc anual 
40 000 de copii, iar alți 
40 000 suferă accidente atît 
de serioase îneît rămîn in
valizi pentru tot restul vie
ții. Cele 342 milioane de 
dolari puși la dispoziția 
UNICEF în 1983 nu au 
fost nici pe departe sufi- 
cienți pentru lichidarea a-

cestui flagel, sau pentru 
realizarea sutelor de pro
grame ale organizației vi- 
zînd ajutorarea copiilor. 
Grant a rătat că, numai

Răsfoind 
presa străină 

„FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEIȚUNG")

în lume, sînt necesare fon
duri în valoare de 500 mi
lioane dolari.

Șefa Comitetului vest- 
german pentru UNICEF a 
atras atenția în cuvîntarea 
sa asupra ratei mortalității 
infantile deosebit de ridi
cate în țările în curs de

dezvoltare. UNICEF, a a- 
rătat vorbitoarea, își des
fășoară activitatea acolo 
„unde nici o altă organi
zație nu-și asumă răspun
derea, acolo unde există 
cea. mai mare sărăcie. 
UNICEF acționează în in
teresul oamenilor care încă 
nu și-au găsit o cale pro
prie ce i-ar putea scoate 
din mizerie".

Cunoscuta actriță nor
vegiană Liv Ulmann, care 
s-a întors de curînd din- 
tr-o vizită de informare 
din Mali, a prezentat date 
cutremurătoare despre si
tuația copiilor din acest 
stat african, greu lovit de 
foamete,' și a cerut insistent 
țărilor bogate să acționeze 
mai energic pentru a ‘ le 
veni în ajutor.

15,00 Telex. a
15,05 Clubul tineretului.
15.20 Viața școlii.
15,45 M-am născut •’ în 

România — emisiu-. 
ne muzicală.

16,00 Agrozootehnia pe 
înțelesul tuturor.

16.20 Desene animate.
16,30 închiderea progra

mului:'
20.00 Telejurnal (parțial , 

, color), >
20.20 Strălucită solie, de ; 

pace, prietenie ... și 
colaborare, vizita to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Re
publica Islamică Pa
kistan și în Repu
blica Arabă Siriană.
înflorești pămînt al 
bucuriei — 
patriotice și 
luționare.
Actualitatea 
nomie.
Teatru TV.
de noapte de Cris
tian Munteanu (co
lor).
Telejurnal (parțial 
color).
închiderea progra
mului.

21,05

21,20

21,35

(AGERPRES)

cîntece 
revo-

in eco-

Trenul

22,30

pii. Potrivit presei 
diene, asemenea 
sînt comise din ordinul u- 
nor colecționari occiden
tali, dornici de obiecte de 
artă orientale și care piă- țat că pentru rolul prin

cipal îl au în vedere pe 
Ben Kingsley — cel care 
l-a-întruchipat recent în- 
tr-un lung metraj pe 
Gandhi — și pe cunoscu
tul actor Anthony Quinn.

in- consacrat vieții lui Pablo 
furturi Picasso. Filmul va fi tur

nat în Franța, începînd 
din toamna acestui an, 
iar realizatorii au anun-

țese cu sume mari ase
menea acte ilicite. Poliția 
indiană a deschis o am
plă anchetă pentru depis
tarea răufăcătorilor.

oficial pe primul trimes
tru al anului 1984, dat 
publicității la New York. 
Astfel, raportul precizea
ză că, în primele 
luni ale anului în 
numărul delictelor 
gistrate în metroul 
New York a crescut
12,6 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a 
anului precedent. în an
samblu, aici au fost
mise omucideri, jafuri, 
vătămări corporale și fur
turi.

trei 
curs,’ 
în re-' 

din
cu

FILM CONSACRAT 
VIEȚII LUI 

PABLO PICASSO
Tom Patterson, fonda

torul festivalului de tea
tru de la Stratford, și 
Chris Yanveff, proprie
tara unei galerii de artă 
din Canada, au anunțat 
că vor realiza un film

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Jigău 
Nicolae, eliberată de- I.M, , 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1943)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșea 
Alexandra, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nulă. 
(1946)

PIERDUT legitimație de, 
serviciu pe numele Țari- 
graschi Florica, eliberată 
de I.C. Vulcan. O declar 
nulă. (1947)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Glo- 
deanu Cantemir, eliberată 
de I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

co-

COLEGIUL DE REDACȚIE: losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, 

Toma ȚĂȚĂRCA,

criminalitatea 
IN... METROUL 

NEWYORKEZ

Călătoriile cu metroul 
newyorkez au devenit tot 
mai periculoase — este 
concluzia care se des
prinde dintr-un raport

FAPTUL DIVERS

DECES

Familiile Groza și 
Schmidt aduc un ultim 
omagiu celei care a fost

GÎLCÂ ELENA
Sincere condoleanțe 

familiei, (1945)
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