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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua, împreuna cu 

tovarâșa Elena Ceaușescu, 
o vizita oficială de prietenie 
în Jamahiria Arabă Libiană 

Populară Socialistă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România, va efectua, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Jamahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă, la invitația colonelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, în 
prima decadă a lunii martie 1985.

In întîmpinarea alegerilor de deputați
Răspunzind chemării

tovarășului Nicolae Ceaușescu,

minerii Văii Jiului sporesc producțiade

cărbune, pentru a asigura energie țării

ale sectoarelor de producție
- - - ■ ’ - « -

Colective
raportează îndeplinirea, înainte de termen, 

a sarcinilor de plan pe două luni
♦ Sectorul III I.M. Lonea

Cu cele 2643 tone de cărbune’ extras 
suplimentar in această lună, PLUSUL 
CUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL A- 
CESTUI AN DE MINERII ACESTUI 
SECTOR SE RIDICA LA PESTE 6500 
DE TONE. Producția extrasă suplimen
tar are la bază depășirea productivită
ții muncii planificată la nivelul sectoru
lui cu 200 kg pe post. Rezultate deose
bite în muncă a obținut în acest înce
put de an brigada condusă de Iosif 
Bucur, care își desfășoară activitatea în- 
tr-un abataj frontal echipat cu susține
re individuală și grinzi îngropate în 
vatră. Productivitatea muncii realizată 
de ortacii lui Iosif Bucur a fost superi
oară sarcinilor planificate cu peste 1000 
kg pe post.

puțin de șase abataje frontale echipate 
cu susținere individuală și tăiere clasi
că AU REUȘIT IN ACEST ÎNCEPUT 
DE AN SA EXTRAGĂ, PESTE SARCI
NILE DE PLAN, ÎNSEMNATE CANTI
TĂȚI DE CĂRBUNE, CONTRIBUIND 
ESENȚIAL LA PLUSUL DE 2800 TO
NE DE CĂRBUNE REALIZAT DE CO
LECTIVUL ACESTUI SECTOR. Ștefan 
Alba și minerii din formația sa au de
pășit productivitatea muncii planificată 
cu 1700 kg pe post, iar ortacii lui Ștefan 
Rotaru cu 200 kg pe post.

♦ Sectorul III I.M. Aninoasa

♦ Sectorul IV I.M. Petrila
Brigăzile conduse de Ștefan Alba și

Ștefan Rotaru, care exploatează nu mai 
k___________________ ____________________

Cu cele PESTE 1600 TONE EXTRASE 
SUPLIMENTAR DE LA 
ANULUI, minerii sectorului 
I.M. Aninoasa și-au realizat 
plan pe două luni înainte 
Printre brigăzile fruntașe 
sector se numără cele
Gheorghe Vîslă și Sava Robu.

ÎNCEPUTUL 
III de la 

sarcinile de 
de termen, 
ale acestui

conduse de

l

y j

I

I
I
I
i
i 
i

f
I
I

întâlnirile candidaților
de. deputați cu alegătorii 

prilej de angajare în dezvoltarea 
ctitoriilor socialiste din Valea Jiului
Intr-o atmosferă de 

profund democratism, de an
gajare a tuturor oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui în înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a sarcinilor 
economico-sociale ale a- 
cestui ultim an al actualu
lui cincinal, în zilele săp- 
tămînii care a trecut s-au 
desfășurat în municipiu 
peste 200 de adunări cetă
țenești pentru desemna
rea candidaților în vede
rea alegerilor de deputați 
în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare 
de la 
nările 
te de 
ei și 
au participat zeci

17 martie. La adu-- 
electorale organiza- 

Frontul Democrați- 
Unității Socialiste 

i de mii 
de oameni ai muncii din 
întreprinderi, instituții și 
cartiere care, amplificîn- 
du-și eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor ecorio- 
mico-sociale în condiții 
de eficiență maximă, și-au 
manifestat în unanimitate 
adeziunea și devotamentul 
la hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al partidului. 

Remarcabilele realizări 
din întreaga țară stau măr
turie și aici, în Valea Jiu-

lui, că planurile de dez
voltare economico-socială 
s_au bucurat de entuziasta 
participare a minerilor, a 
tuturor oamenilor mun
cii, punîndu-și în valoare, 
uniți în jurul partidului, 
geniul constructiv. „Cam
pania electorală și întreaga 
desfășurare a alegerilor — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
tribuna celui de-al III-lea 
Congres al Frontului De-

Cronică electorală

Se naște o 
mină nouă 

A

ncepînd din pri
mul an al viito
rului cincinal, o 
mină își va In
existența în desti- 

Lu- 
Un 
în 
a 
în

, re- 
care 
pro- 

a

I
nouă 
scrie
nul mineritului din 
peni — mina Sud. 
nou cîmp minier 
partea sud-estică 
orașului va intra 
fluxul de extracție, 
prezentînd, în anii 
vin, o treime din | 
ducția de cărbune 
minei Lupeni.

...Un nou izvor 
cărbune, un nou 
— substanțial — 
producție, un veritabil 
salt... spre ziua de mîi- 
ne, spre cotele de ex
tracție ce revin mine
ritului din Lupeni în 
conformitate cu preve
derile istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

de 
spor

de

f\e naște o mină no- 
uă. Sus, la „ziuă", 
pe lunca Jiului, 

în locul vechii colonii 
muncitorești, construc
torii au ridicat turnul 
puțului de extracție 
Sud, finisează celelal
te construcții specifice 
incintei miniere — sta
ția de compresoare, a- 
telierul electromecanic, 
castelul de apă, corpul 
administrativ.

Ioan DUBEK

(Cont în pag. a 2-a)
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I. M. Paroșeni

Oamenii—stăpîni ai tehnicii de vîrf
• De la începutul anului, minerii Paroșeniului 

au extras suplimentar sarcinilor de plan 3 570 tone 
de cărbune • Din abatajele frontale echipate cu 
susținere și tăiere mecanizată pe care le exploatea
ză brigăzile conduse de Constantin Ciobănoiu (sec
torul IV) și Miliai Șchiopu (sectorul III) au fost 
scoase la lumina zilei peste sarcinile de plan 7 000 
tone și, respectiv, 6000 tone de cărbune • Producti
vitatea muncii planificată în aceste abataje mecani
zate a fost depășită în medie cu peste 3000 kg pe 
post • Un nou abataj produce.
Rezultatele deosebite ob

ținute în anul 1984 și lan
sarea 
re în 
nerii 
tituie pentru acest colec
tiv un imbold pentru a 
încheia ultimul an al actu
alului cincinal cu rezulta-

chemării la întrece- 
anul acesta de mi- 

de la Paroșeni cons-

te pe măsura potențialului 
de care dispune această 
mină, care pe drept cuvînt, 
este considerată promotoa
rea noului în mineritul 
Văii Jiului. Folosind pe 
scară largă mecanizarea, 
minerii de la Paroșeni au 
reușit în cele aproape do-
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Brigada lui Vasile Ciornei se remarcă in secto
rul VI al minei Petrila prin rezultate bune în 
muncă. In clișeu: brigadierul (mijloc) împreună cu 
ortacii Petru Timofte și loan Chelaru.

uă luni' care au trecut din 
acest an să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
peste 3000 tone de cărbu
ne. întreaga producție ex
trasă suplimentar sarcini
lor de plan a fost obținu
tă din abatajele mecaniza
te. Rezultate deosebite în 
muncă au obținut brigăzi
le conduse de Constantin 
Ciobănoiu și Mihai Șchio
pu care, prin depășirea 
productivității muncii 
nificate cu peste 3000 
pe post, au asigurat o 
ducție suplimentară 
7000 și, respectiv, 
tone de cărbune. Nu 
buie uitate nici brigăzile 
de frontaliști conduse de 
Gavrilă Mesaroș și Nicolae 
Andrașic care au depus e_ 
forturi susținute pentru re
alizarea și depășirea sar
cinilor de plan.

„Avînd în vedere sarci
nile de producție ale a- 
cestui an, colectivul nos
tru a acționat perseverent 
pentru punerea în funcțiu
ne a noi capacități de 
producție. Pînă în prezent 
au fost puse în funcțiune 
și produc două abataje 
frontale.

mocrației și Unității Soci
aliste — trebuie 
tuie o nouă și 
manifestare a 
tismului nostru 
a verificării, prin votul în
tregului popor, a activită
ții de pînă acum și, toto
dată, a aprobării planuri
lor și programelor de dez
voltare a patriei noastre 
în următorul cincinal. Vo
tul din aceste alegeri tre
buie să constituie, încă o 
dată, manifestarea puter
nică a unității întregului 
popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân — forța politică con
ducătoare a națiunii noas
tre". Rodnica platformă 
electorală a Frontului De
mocrației și Unității Soci
aliste, cu care candidații 
de deputați se vor prezen
ta la alegerile din 17 mar
tie, o constituie istoricele

să consti- 
puternică 
democra- 
socialist.

documente ale Congresu
lui al XIII-lea al partidu
lui. Noile ctitorii econo
mice, sociale și edilitare, 
edificarea unor ansam
bluri de locuințe în care 
trăiesc mii de oameni ai 
muncii au constituit sub
stanța atît de convingătoa
re a adunărilor cetățe
nești în timpul cărora s-au 
sintetizat valențele pers
pectivei de evoluție calita
tivă a muncii și vieții mi
nerilor, a tuturor locuito
rilor municipiului.

A început o nouă etapă 
a campaniei electorale: 
întâlnirile candidaților 
F.D.U.S. cu alegătorii, ma
nifestări ale democrației 
muncitorești revoluționa
re care vor avea loc în 
toate circumscripțiile elec
toralo, în cartiere. între
prinderi și instituții. A- 
ceste întâlniri reprezintă 
o expresie vie și dinamică 
a democrației socialiste, 
o continuare firească a 
dialogului instituit sub 
genericul „Tribuna demo
crației". De aceea ele vor 
fi un bun prilej de abor
dare concretă, gospodă
rească a multiplelor 
pecte ale dezvoltării 
perfecționării vieții
Valea Jiului. Desfășura
rea întâlnirilor cu alegăto
rii va fi 'cu atît mai rod
nică cu cît dialogul dintre 
candidații de deputați și 
alegători se va sintetiza 
în idei și propuneri noi 
și în acțiuni practice opti-

as-
Și 

din

(Continuare în pag. a 2-a)

pla- 
kg 

pro- 
de 

6000 
tre-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
se înfăptuiește prin munca fiecărei 

organizații, a fiecărui comunist

Garanția unor realizări superioare : 
în toate sectoarele, 

locuri de muncă model
Practica întregii munci 

de partid aduce o deplină 
confirmare orientării tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia 
pentru creșterea rolului 
conducător al partidului 
trebuie să se acționeze 
prin fiecare organizație, 
prin fiecare comunist. Ur- 
mînd această indicație de 
inestimabilă valoare apli
cativă, organizațiile de 
partid din cadrul sectoa
relor minei Uricani, comi
tetul de partid pe între
prindere au situat în cen
trul preocupărilor inten
sificarea acțiunilor politi
ce și întărirea calitativă a 
muncii de partid, pentru a 
răspunde sarcinilor sporite 
ce ne revin, în condițiile 
afirmării crescînde a rolu
lui politic conducător al 
partidului.

Pornim de la înțelegerea 
faptului că, în ansamblul 
procesului de extracție, 
toate locurile de muncă au

o participare importantă. 
Este hotărîtoare, desigur, 
contribuția colectivelor din 
abataje — și prin această 
prismă, comitetul de partid 
pe mină acordă. cea mai 
mare atenție întăririi vie
ții de partid în organiza
țiile de bază din sectoare
le productive și de inves
tiții. Dar apreciem că și 
celorlalte formații de lu
cru de la întreținere, re
vizii, reparații, transport, 
depozite le revin atribuții 
însemnate în buna desfă
șurare a procesului de 
producție. Vom acționa, a- 
șadar, pentru creșterea 
răspunderii față de prin
cipala noastră sarcină — 
realizarea planului la căr
bune — în toate formați
ile de lucru, la toate locu—

Traian IlAMZ, 
secretar al comitetului de 
partid de la I.M. Uricani

(ContiDuara în pag. a 2-a)
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îrăsâtură

preparat. 
și auto- 
seamă nu 
de neîm-

de 
Și 

întreaga 
de

Spiritul participativ, responsabil
specifica tineretu&ui

Constituită ca un ca
dru organizatoric de o 
deosebită importanță 
pentru analiza 
ții organizației 
ret și biroului 
narea generală 
nizației U.T.C.

activită- 
de tine- 

său, adu_ 
a orga- 

nr. 5 de
la Preparația Petrila a 
evidențiat cu pregnanță 
o trăsătură caracteristi
că a organizației noastre 
de tineret: implicarea
activă în viața econo- 

a între-

bunătățirea muncii 
educație prin muncă 
pentru muncă, 
muncă desfășurată 
organizația de tineret —
s-a relevat în cadrul 
discuțiilor adunării — 
este subordonată unui 
obiectiv ‘concret, de ma
ximă importanță: calita
tea cărbunelui 
In spirit critic 
critic, darea de 
a ocolit o serie

mico-socială 
prinderii.

Atît darea 
și planul de 
puse dezbaterii 
rii generale, cît mai a- 
les intervențiile făcute 
de participanți în cadrul 
adunării au reliefat mai 
mult ca oricînd interesul, 
dăruirea și responsabili
tatea ce însuflețește efor
turile tinerilor uteciști 
pentru creșterea substan
țială a eficienței mun
cii, pentru obținerea unei 
noi calități a muncii în 
toate domeniile de acti
vitate specifice. Consi- 
derînd ca puncte de re
per ale întregii activități 
a organizației creșterea 
necontenită a calității re
parațiilor executate, îm
bunătățirea substanțială 
a funcționării instalați
ilor din cadrul prepara- 
ției, uteciștii organizației 
nr. 5 electromecanică au 
insistat în mod constant 
asupra sarcinilor și res
ponsabilităților ce revin 
tinerilor pentru 
funcționare a 
ilor, pentru 
disciplinei, pentru

de seamă, cit 
măsuri, su- 

adună-

buna 
instalați- 
întărirea

adunarigenerale 
DE DARE DE SEAMA 

ȘI ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE U.T.C.

pliniri ale 
de tinert, în 
legate de 
coeficientului 
te, știut fiind faptul 
tineretul deține 
rea în cadrul întreprin
derii, deci în atare con
diții revenindu-le o bu
nă parte din neîmpliniri- 
le înregistrate de prepa- 
rația Petrila.

In aceeași notă de e- 
xigență și responsabilita
te muncitorească în in
tervențiile făcute în ca
drul adunării, tinerii Ni
cu Iordan, Florin Indrieș 
și Nicolae Căbulea au 
insistat asupra sarcinilor 
concrete ce au revenit or
ganizației de tineret în 
folosirea integrală a ca
pacității de producție, în 
scopul realizării sarcini
lor de plan. Au fost cri
ticate o serie de aspecte

organizației 
special cele 
nerealizarea 
de calita- 

că 
ponde-

ce au creat neajunsuri 
în procesul de producție, 
vorbitorii neferindu_se 
să spună lucrurilor pe 
nume, arătînd direct ci
ne poartă vina pentru 
asemenea lipsuri. Alți 
vorbitori precum Vasile 
Pușcaș, Tibor Csibi, Ion 
Albu s-au referit în cu
vântul lor la rolul și im
plicarea organizației de 
tineret în viața econo- 
mico-socială a întreprin
derii, la importanța îm
bunătățirii vieții interne 
de organizație, ca ele
mente fundamentale ale 
participării tot mai largi 
a tinerilor la rezolvarea 
problemelor de producție. 
De asemenea, Ioan Co- 
roi, Ion Siminciuc și alți 
vorbitori s-au 
mod critic la 
le legate de 
timpului liber 
lor, la viața 
domenii unde 
tuează unele

Una dintre unitățile Prestatoare de servicii către populație care' înregis
trează rezultate bune — tîmplăria cooperativei „Straja" din Lupeni.

Se naște o mină nouă
(Urmare din pag, D

Sudorul Ursa Sabin, din cadrul sectorului v II 
al l.M. Paroșeni, executînd o lucrare aferentă repa
rațiilor de utilaje miniere.

Foto: Ovidiu PARAlANU

Stăpini ai tehnicii de vîrf
(Urmare din pag. I)

de 
see- 

pună 
fron-

Brigada condusă 
Francisc Faza caș din 
torul III a reușit să 
în funcțiune abatajul 
tal echipat cu un complex
mecanizat de fabricație 
românească de tipul CMA- 
H5 cu care se obțin pro
ductivități medii de 17-18 
tone pe post, urmînd ca a_ 
cestea să crească in ur
mătoarele zile la peste 20 
tone pe post. Producția 
extrasă zilnic din acest a-

bataj va crește la peste 
1000 tone de cărbune. Tot
odată, la sectorul I, bri
gada condusă de Ion Po
pescu a început să dea 
cărbune dintr-un abataj e- 
chipat cu susținere indivi
duală și tăiere clasică.

Pentru realizarea sarci
nilor de plan în acest an 
vom termina lucrările de 
pregătiri la încă patru 
abataje frontale care vor 
intra în funcțiune in a_ 
cest an" — ne spunea to
varășul Petre Tudor, ingi
nerul șef al l.M. Paroșeni.

I
I

SEMINȚE. Deși iarna 
își menține rigorile, gos
podarii se gîndesc, de a- 
cum, la sosirea primăve
rii. In întîmpinarea ce
rințelor celor care și-au 
propus să cultive în gră
dină legume și zarzava
turi, comerțul nostru a 
luat și de data aceasta i- 
nițiativa salutară de a le 
oferi semințele necesare.

Astfel. în aceste zile, uni
tatea nr. 2 a C.L.F. Petro
șani (din piața 
mentară) oferă 
terilor o gamă 
semințe; ridichi 
varză, 
gras, 
păstîrnac. (I.B.)

agroali- 
cumpără- 
largă de 
de lună, 

castraveți, ardei 
pătlăgele, dovlecei.

EXPOZIȚIE. La Gale
riile de artă din Deva, ar
tista plastică Eva Suto. 
membru al Cenaclului de 
artă plastică din Lupeni 
expune în această săptămî- 
nă tablouri inspirate din

referit în 
probleme- 
petrecerea 
al tineri- 
de cămin, 
se perpe- 
neajunsuri 

ce nu fac cinste 
nizației de tineret 
odată vorbitorii au 
tat un sprijin 
creț, mai 
din part 
nclor ierarhic superioare 
pentru ridicarea între
gii activități a organiza
ției de tineret la un ni
vel calitativ superior, 
creșterea contribuției ti
nerilor la realizarea in
tegrală a sarcinilor de 
producție și a celor spe
cifice care revin organi
zației U.T.C.

Mihaela LUNGANA, 
secretar al comitetului 

municipal U.T.C. ■

mai

orga- 
Tot- 

solici- 
con-

eficient 
e a orga-

Jos, în subteran, mine* a 
sectorului de 
făuresc lucrările 
din care se vor 
drumurile spre 
capacități de 
Principala lucrare 
adîncirea puțului Sud 
un drum vertical spre 
noul cîmp minier care va 
lega incinta de 
ță, de la cota 
zontul 300. Un 
cărbune ce va 
adîncuri peste 300 de me
tri. II sapă o brigadă cu 
renume în lucrări de pu
țuri și de lucrări miniere 
speciale — cea condusă de 
Gheorghe Toma. Douăzeci 
de ortaci ai vestitului bri
gadier au săpat și betonat 
din noul puț 35 de metri. 
Aceasta, în pofida condiți
ilor vitrege pricinuite de 
iarna geroasă, ne preci
zează șeful sectorului, ing. 
Arnold Piovarcsek.

investiții 
miniere 
deschide 

viitoarele 
producție, 

este

la suprafa- 
621, de ori- 
drum spre 

măsura în

Dar, va trece iarna, va 
trece și gerul, iar 
brigada va intra în 

ritmul normal — de 30-40 
ml săpare și betonare în- 
tr-o lună. Puțul trebuie 
terminat pînă la sfîrșitul 
anului; pe măsura vred
niciei tradiționale a bri
găzii — minerul Gheorghe 
Toma ne asigură că în 
cursul verii vrea să re
editeze o performanță mi
nerească a brigăzii în care 
a crescut ca miner, cu 
vreo două decenii în urmă, 
cea a lui Dionisie Bartha.

O altă lucrare- de anver
gură — silozul de cărbune 
dintre orizonturile 400-480, 
deschisă din galeria di
recțională ce leagă mina 
nord, respectiv puțul cen
tru, de noul cîmp minier, 
o execută brigada lui Pe
tru Madaraș. Mineri 
maiștrii, 
tricieni,
Luca și Petru Ciețu, sub-

Și 
mecanici și elec- 

între care Petrică

/

Locuri de muncă
(Urmare din pag. 1)

rile de muncă, iar în 
fruntea întregului efort 
productiv al întreprinderii 
se vor situa comuniștii.

Dezbaterile din adunări
le generale, iar între adu
nări discuțiile întreprinse 

ide membrii birourilor, cu 
(comuniștii, vor avea ca 
(finalitate înfăptuirea nea- 
pătută a hotărîrilor orga- 
Eielor superioare și a pro- 
iriilor hotărîri. Au fost 
rasate sarcini și responsa
bilități concrete pentru 

menținerea în funcțiune a 
cplor două complexe me
canizate și în vederea in
troducerii de noi utilaje 
moderne de susținere în 
panoul 10, strâtele 17—18 
și stratul 15, blocul 
Pe această cale, avem 
vedere să înfăptuim

I deziderat major a] planu
lui tehnic și anume crește
rea la peste 55 la sută a 
producției extrase meca
nizat. Comuniștii sectoare
lor I, IIA, IIB, III și IV 
se vor afla în fruntea unei 
alte acțiuni căreia îi a- 
cordăm atenție în sensul 
că in toate aceste colecti
ve vor fi organizate locuri 
de muncă model, din punct 
de vedere al organizării 
producției și a muncii, în 
vederea obținerii unor a- 
vansări minime de 100 ml 
la lucrările de pregătire în 
cărbune și 50 ml la cele

VI. 
în 

un

viața și munca oameni
lor Văii Jiului. (1 T.)

METEOROLOGICA. Ma
ria Șerban, meteorologul 
de serviciu, ne informează 
că mercurul termometru- 
lui înregistra, ieri dimi
neața, minus 16 grade la 
Petroșani cît și în Paring. 
Stratul de zăpadă a ajuns 
în ultimele zile la 36 cm în 
Petroșani și 125 cm în Pa
ring.

CINEMATECA. Jn pro
gramul cinematecii de la 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani sînt

în steril, 
concrete sînt sta-

model
executate 

Sarcini
bilite și pentru organizați
ile de bază din sectoarele 
de întreținere și transport. 
Astfel, adunările generale 
vor analiza, în cadrul a- 
cestor organizații, modul 
cum se acționează pentru 
îndeplinirea riguroasă a 
măsurilor din programele 
de revizii și reparații, vor 
supune dezbaterii cu mul
tă exigență calitatea repa
rațiilor executate, dar și 
preocupările pentru exploa
tarea corectă a utilajelor. 
Prin intermediul membri
lor b.o.b. și ai comitetului 
de partid pe mină și cu a_ 
portul tuturor cadrelor 
tehnice repartizate pe 
locuri de muncă se va ac
ționa zi de zi pentru des
fășurarea în bune condiții 
a aprovizionării tehnico. 
materiale și a transportu
lui. In permanență, comi
tetul de partid va avea în 
atenție întărirea calitativă 
a formațiilor de aprovizi
onare și transport, cu co
muniști destoinici, pentru 
mai buna îndeplinire a 
îndatoririlor profesionale 
si îmbunătățirea climatu
lui de ordine și disciplină.

Pentru creșterea rolului 
conducător al fiecărei or
ganizații de bază, al fie
cărui comunist vom între
prinde împreună cu c.o.m. 
o seamă de acțiuni comu
ne vizînd: cunoașterea

amănunțită a sarcinilor de 
plan pe brigăzi și schim
buri; conștientizarea în
tregului colectiv asupra 
necesității creșterii pro
ductivității muncii și îm
bunătățirii calității. pro
ducției; întărirea răspun
derii minerilor și munci
torilor cu vechime față de 
integrarea și stabilizarea 
noilor încadrați; soluțio
narea cu operativitate a 
propunerilor oamenilor 
muncii; popularizarea ope
rativă a tuturor hotăriri- 
lor adoptate de c.o.m., 
care privesc colectivul în
treprinderii, astfel incit să 
se creeze o deplină unitate 
de acțiune în vederea în- 
făptuiurii lor.

Avînd mereu în față o- 
rientările trasate de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comitetul de 
partid de la mina noastră 
depune eforturi stăruitoa
re pentru îmbunătățirea 
întregii munci politice, or
ganizatorice, printr-un 
plus de efort al tuturor 
organizațiilor de bază, al 
tuturor comuniștilor. A- 
ceasta orientare este înțe
leasă, la mina Uricani, ca 
o sarcină prioritară, în 
măsură să asigure Înde
plinirea integrală a planu
lui pe 1985 și creșterea 
necontenită a contribuți
ei noastre la dezvoltarea 
întregii societăți.

inginerii Ioan Hamzu, loan 
Boros și Ignațiu Fazekaș, 
se înfruntă 
greutățile 
pentru a asigura ca gene
za noii mine să Se desfă
șoare în ritmul impus de 
viitorul care se apropie.., 

Faralel cu lucrările 
de deschidere, un 
alt colectiv minier

— cel al sectorului de 
producție — își ridică pe 
zi ce trece contribuția la 
creșterile de extracție pre
văzute minei pe acest ul
tim
Sînt
din puțul Est, la orizontul 
480. Un abataj cu front 
scurt, a lui Ilie Drăgoies- 
cu, pioduce din plin. Un 
alt frontal de mare capa
citate, panoul zero, este e- 
chipat de brigada condu
să de Gheorghe Bejan, cu 
un complex SMA-2, ur
mînd să intre în funcțiu
ne cu o producție de 450 
tone de cărbune pînă la fi
nele trimestrului I. O 
brigadă, a lui Samoilă 
vacs, sapă o galerie 
cercetare în stratul 13. 
munca acestor formații, a 
maiștrilor Vasile Dosan, 
Vasile Mureșan. Silviu Tri- 
bălescu și a altora, se 
nasc capacitățile de pro
ducție, cresc cotele de ex
tracție pe măsura sarci
nilor sporite din acest an, 
din

cu gerul și 
începutului

an al cincinalului, 
capacități deschise

altă 
Ko- 

de 
Prin

viitorul cincinal.
n amănunt: în luna 
ianuarie, mina Sud 
a dat o producție de 
tone de cărbune — 
avut prevăzut prin 

pro-

6650 
cit a 
plan. Un semn bun, 
mițător... !

Cronica 
electorală
(Urmare din pag. I)

de înfăptuire < ume
sprijinul obștii — a pers
pectivelor de dezvoltare 
edilitară și gospodărească 
a localităților Văii Jiului. 
Stimularea și unirea capa
cităților 
tățenilor 
prinderi 
inovarea 
tor, atît 
verii, vor fi miezul intîlniT 
rilor candidaților de depu- 
tați cu alegătorii, înscriin- 
du-se în perimetrul larg 
al inițiativelor economico- 
sociale și al marilor reali
zări cu care minerii, oa
menii muncii din Valea 
Jiului întîmpină alegerile 
de deputați de la 17 martie.

creatoare ale ce- 
din cartiere, între- 
și instituții, pro- 
spiritului înnoi- 
de specific primâ-

programate două pelicu
le care cu ani în urmă 
s-au bucurat de un mare 
succes. Astăzi cinefilii din 
municipiul nostru pot vi
ziona filmul românesc 
„Cursa", iar joi, 28 februa
rie, filmul italian „Eu, eu 
și ceilalți". Spectacolele de 
cinematecă încep la ora 18.

EXCURSII. Filiala O.J.T. 
Petroșani are programate 
două excursii în Ungaria 
in luna aprilie de cîte 4 
zile, respectiv între 1—4 
și 22—26 aprilie. Inscrieri-

le. precum și alte infor
mații la sediul filialei. 
(I.D.)

TELEFOANE. Dacă in
ventatorul telefonului, 
Brell, ar dori să vorbească 
cu un abonat care locuieș
te în Aleea Trandafirilor 
din Petroșani, n-ar putea 
s-0 facă. De la Anul 
nouț?!) telefoanele din a- 
ceastă zonă sună ocupat 
sau... sună degeaba. Ce 
zic tovarășii de la Oficiul 
P.T.T.R. ? (M.B.)

PATINOAR. Un fapt 
hazliu. In piața agroali-

mentară se spală cu fur
tunul pe jos. După aceea, 
pe frigurile astea, întrea
ga piață se transformă în 
patinoar Atenție, gospo
dine ! Cînd mergeți să vă 
cumpărați mere și „caiala
be", luați-vă și patinele.

mai sigur 1 (M.B.)E

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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Competiții de schi alpin LUPTE LIBERE

Record de participare la cea de-a VIi-a ediție (ia în prima etapă« • •

Cea de-a șaptea ediție 
a Cupei „Utilajul" la schi 
alpin, desfășurată in or
ganizarea asociației spor
tive a constructorilor de 
utilaje miniere de la 
I,U.M. Petroșani, a marcat 
o nouă sărbătoare a spor
turilor hibernale din Va
lea Jiului. Devenită tradi
țională, întrecerea a con
semnat un frumos record, 
al popularității mereu 
crescînde a acestei compe
tiții desfășurată sub egida 
"Daciadei". In cele două 
zile de concurs, sîmbătă și 
duminică, pe pîrtia din 
preajma cabanei I.E.F.S., 
la .start s-au prezentat 132 
de concurenți, din care 92 
în cea de-a doua zi la în
trecerea deschisă tuturor 
sportivilor din municipiul 
nostru.

. Sîmbătă după-amiază, 
pe o vreme potrivnică (vis
col • și ger), 40 de iubitori 
ai schiului, oameni ai mun
cii de la uzina din Petro
șani și membri ai familiilor 
lor au luat startul în cursa

de slalom pentru desemna
rea campionilor asociației. 
Eniko Sâbău, Călin To
deriță (la copii), Grațiela 
Xache, Paul Ionică (la ju
niori), Rozalia Costache și 
Emil Safta (la seniori) 
s-au dovedit a fi cei mai 
buni, adjudeeîndu-și titlu
rile puse în joc.

Gerlinde Mihuț, eu mimai 
cinci zecimi de secunde, 
in timp ce, la băieți, Că
lin Toderiță l-a învins pe 
colegul său Adrian Pică, 
cu numai două zecimi de 
secundă. Trofeul junioa
relor a revenit, fără prea 
multe emoții, Andreei Lo- 
bonț (A.S. Utilajpl), se-

considerată de 
specialiștilor 

nivelul unei

„Cupa Utilajul"

Duminică dimineața, în 
pofida gerului, un număr 
nesperat de mare de con- 
curenți de la asociațiile și 
cluburile sportive din Pe
troșani s-au prezentat pe 
pîrtia de concurs. In dis
puta copiilor, după cum 
era și firesc, cele mai bu
ne locuri au fost ocupate 
de elevii profesorilor Vic
tor Mihuț II și Zoltan 
Toth de la C.S.Ș. Petro
șani. La fete, Nicoleta Za- 
pan a devansat-o pe cole
ga sa de „clasă" sportivă

condată fiind de Grațiela 
Nache, de la aceeași asoci
ație. Deosebit de pasio
nantă a fost întrecerea ju
niorilor, în cadrul căreia. 
Călin Țipțer, Răzvan Ma_ 
rica și Marcel Popovici 
s-au clasat pe primele trei 
locuri, în ordinea mențio
nată. Disputa senioarelor 
a prilejuit Rozaliei Costa- 
che (de la „Hidromin" Pe
troșani) cea de-a doua vic
torie în aceste întreceri. 
Echilibrată a fost întrecerea

seniorilor, 
majoi itatea 
prezenți la 
întreceri de interes națio
nal. Pîrtia dificilă a decis 
în cele din urmă desemna
rea celor mai valoroși schi
ori ai Văii Jiului, in speță 
pe cei de la Știința 
troșani; pe locurile 
șe: Gabriel Silvian 
secunde), Zoltan 
(26,2 secunde), 
Țipțer (27 secunde) și Du
mitru Lazăr (Utilajul), cu 
același timp, au urcat pe 
primele trepte ale podiu
mului de premiere.

Cu o frumoasă festivita
te de premiere s-a pus 
punct final acestei fru
moase sărbători a sportu
rilor de iarnă din muni
cipiul nostru, la reușita 
căreia au contribuit con
ducerea întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani, 
corpul de arbitrii de pe 
lingă C.M.E.F.S. Petroșani 
și conducerea C.S.Ș. Pe
troșani.

a II-a etapă 
de lupte li-

Pe- 
frUnta- 
(cu 25.8 
Sirmii 

Horațiu

L. NICOLAE

i Cupa ziarului „Steagul rosu“,
I
I

I
I

în etapa pe localități
Desfășurată în cadrul competiției naționale „Da- 

ciada”, faza pe localități a Cupei ziarului „Steagul 
ro?u“ la schi alpin i-a adunat, din nou, duminică, 
pe dealul din nordul Aninoasei, pe toți pasionații 
acestui sport al anotimpului alb. De Ia „ghioceii" 
Andreea Lorincz și Adrian Pîrvulescu, la „vetera
nii" Vasile Tămaș, Iosif Zlăgneanu, Aipad Hegedus, 
evoluțiile celor 80 de participanți au fost răsplătite 
de un grup numeros de susținători.

După timpii realizați 
în cele două manșe, pe 
primele locuri în aceste 
pasionante întreceri, 
ordinea categoriilor 
vîrstă 
dreea 1 
Silviu 
banu, 1 
ani). 
Adrian 
Bodoni (10—12 ani), 
mina Stane (10—12 ani), 
Mihai Puncs, Traian lane, 
Marian Ciobanu (13—14 
ani), Mihaela Rancea 
(13—11 ani), George An
ton, Doru Rancea, Nico
lae Pagnejer (15—19 ani), 
Nelu Pagnejer, Gheorghe 
Pagnejer, Ilie Corlan 
(19—25 ani), Mircea Bar- 
biță. Alexandru Komu- 
ves, Traian Cerna și 

■ Gheorghe Pîrvulescu 
I (30—50 ani), Iosif Zlăg- 
i

S 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i
I
i
I
I
I i 
I

în
de 

An- 
ani), 
Cio-

s-au situat: 
Lorincz (6—8 
Stane, Costel 
Florin Aros (8—10 
Florin Pîrvulescu, 

i Cerna, Marius
Si-

neanu, Vasile Tămaș și 
Arpad Hegedus (peste 
50 de ani). Tuturor con- 
curenților situați pe lo
curile I, II și III le-au 
fost oferite diplome ți 
premii, din partea ziaru
lui și a secției de schi 
„Minerul" Aninoasa.

Și cu acest prilej, cei 
peste 200 de cetățeni de 
diferite vîrste, prezenți 
în decorul imaculat 
pe Valea Aninoasei,
declara vicepreședintele 
consiliului popular co
munal Dumitru Morar, au 
înțeles că sportul a de
venit un izvor de sănăta
te, de recreere în timpul 
liber pentru toți. Schiul 
la Aninoasa este din ce 
în ce 
toate 
țeni.

de 
ne

mai îndrăgit de 
categoriile de cetă-

Teodor TRIFA

■

I

Prezență meritorie în finala 
pe țară a cupei U.G.S.R.

La Gheorgheni,
Harghita,

județul 
s-a desfășurat, 

nu demult, cea de a XVII-a 
țară 
fond 

cupa 
com-

ediție a finalei pe 
a concursului de schi 
și alpin dotat cu 
U.G.S.R. La această 
petiție de mare anvergură, 
care aliniază la start re
prezentanți din majorita
tea județelor țării, numai 
schiori de elită, au partici
pat în acest an 400 de con- 
curenți. Județul Hunedoa
ra a fost reprezentat de 
patru competitori la pro
bele de schi alpin și șase 
la probele de schi fond.

însoțit de instructorul de 
schi Francisc Edelin, lotul 
schiorilor hunedoreni, în 
mare majoritate aparți- 
nînd A.S. „Parîngul" Pe
troșani, a avut o compor
tare meritorie. La 
alpine de schi, în 
categoriei 
Gabriela 
locul 111, 
che locul
19—25 de ani
venschi s_a situat pe locul 
IV, iar Rozalia Costache 
pe locul V. Grupa fetelor 
a ocupat locul VII la pro
ba de schi fond, iar la a-

cceași probă, băieții s-au 
situat doar pe locul IX.

In clasamentul final pe 
echipe, reprezentativa ju
dețului Hunedoara s-a si
tuat pe locul III la probe
le alpine. Acest succes, ob
ținut în competiție cu lo
turi valoroase din întrea
ga țară, pune în evidență 
forma ascendentă a schio
rilor din municipiul Pe
troșani, care au reprezentat 
cu cinste județul Hune
doara în finala pe țară. .

Viorel STRAUȚ i

In cea de 
a diviziei A 
bere, la Tîrgoviște, lidera 
clasamentului seriei a 
Il-a, C.S.M., a primit re
plica garniturilor Danu
biana București și Jiul 
Petrila. In prima intîlnire 
dintre C,S.M. și Danubia
na, la categoriile mici, due
lul a fost echilibrat, apoi 
gazdele s-au impus: 7—3. 
Cu același scor a luat sfîr- 
șit confruntarea 
Jiul și Danubiana, 
luptătorii din Vale 
tînd prin tuș: 
Adomnicăi (48 kg), 
Risipitu (57), 
Șuncă (82), Vasile Plugar 
(90), Florin Zarif (100) și 
Virgil Vasiliu (plus 100), în 
vreme ce Eugen Boțoroga 
(52) s-a detașat la puncte. 
Triunghiularul la saltea a 
luat sfîrșit prin disputa 
C.S.M. — Jiul, adjudeca
tă la același scor de gaz
de. Antrenorul Ion Corbei, 
care are 
față de 
conduse 
național 
ază faptul că există chiar 
posibilitatea unui rezultat 
egal. Din păcate, Risipitu 
a concurat gripat, iar Bo
țoroga, cînd conducea co
pios (6—2), a fost contrat 
la o morișcă inversă și fi
xat de adversar cu umerii 
la saltea. Astfel, după do
uă etape, cu două victorii 
și două înfrîngeri (10 punc
te), Jiul Petrila ocupă 
poziție de mijloc, dar 
de a treia etapă (28 
programează întîlniri 
ficile la București, în com
pania Vulcanului și Elec
tret

FINALISTI IN ȘAPTE 
CATEGORII

150 de luptători din ca
drul cluburilor sportive 
școlare din Craiova, Deva, 
Motru, Petroșani, Reșița, 

Tg. Jiu și Timișoara re-

dintre 
pentru 
punc- 

Vasile 
Mircea 

Gheorghe

cuvinte de laudă 
arbitrajul brigăzii 
de fostul inter- 
Bulancea, sublini-

o 
cea 
IV) 
di-

partizați în 12 categorii de 
greutate, s_au confruntat, 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, în sala municipală 
de lupte din Reșița. După 
două zile de aprige dispu
te, cadeții din această zo
nă și-au desemnat partici- 
panții la finalele campio
natului 
dual, în 
du-se și 
noscuți 
C.S.Ș.P.
Făgaș). Garnitura din Va
le a avut între performeri 
pe Gabriel Țigăeriu (55) 
Laurențiu Palade (59), So
rin Moisache (78) și Cris
tian Krautner (plus 78), 
clasați pe primul loc, dar 
la finalele de la Brăila 
(9—11 IV) au fost convo- 
câți și Nicolae ITondrea 
(40), Adrian Mereuță (51), 
și Iulian Juravlea (63), vi- 
cecampioni de zonă, 
multă ambiție au 
Laszlo Forika 
lexandru Stanciu 
briei Putere (68) 
Vasiloancă (78), experien
ța adversarilor lor și-a 
spus însă cuvîntul, trebu
ind să se mulțumească în 
final cu poziția a IlI-a la 
categoriile lor de greutate. 
Dacă luăm în seamă fap
tul că adversarii au pre
zentat garnituri duble, 
performanța clubului spor
tiv școlar din Vale este 
meritorie, asigurîndu-și 
astfel prezența la finalele 
a șapte categorii de greu
tate ale cadeților.

Sîmbătă și duminică, la 
Timișoara, se va desfășura 
faza de zonă a campio
natelor naționale indivi
duale de lupte libere, re
zervate speranțelor olim
pice (16—20 ani). Jiul Pe- 
trila și C.S.Ș. Petroșani își 
pun... speranțele în 12 și, 
respectiv, doi luptători, ca
lificați în întrecerile jude
țene.

național
rîndul lor 
cîțiva deja 

luptători 
(antrenor

indivi- 
aflin- 

cu- 
la 

Vasile

Cu 
luptat și 

(42), A- 
(45), Ga- 
și Paul

Ion VULPE

probele 
cadrul 
de ani 
obținut 
Costa-

de 26-31
Pică a 
iar Aurel
VI. La categoria

Ilie Cser-
•șx.

5

I
i
t

Pledoarie, prin rezultate

vț

1 li

Performeri,
Atletism, șah, sanie, lup

te libere, iată disciplinele 
sportive care au adus Văii 
satisfacții In acest an. E- 
leva Cristina Bădulescu s-a 
situat printre animatoa
rele întrecerilor naționale 
feminine de șah, de la 
Băile Herculane, împreu
nă cu Gabriela Olărașu, 
constituind „noul val" al 
eșichierului românesc, ca
re se luptă, de la egal la 
egal, cu senioarele afirma
te în întrecerile interna
ționale. Panoplia trofeelor 
cucerite la Osaka, Paris, 
etc. de studentul Petru 
Drăgoescu 'Jiul Petroșani) 
s_a îmbogățit recent eu 
încă o medalie de aur, în 
proba de 800 m, la inter
naționalele de atletism ale 
Ungariei. Livia Gheorghi- 
ță, pînă nu demult legiti
mată la C.S.Ș.P. a dominat 
întrecerile naționalelor de 
sanie la junioare, dar și 
la senioare, la mondiale
le de la Oberdorf, clasîn- 
du-se a Xl-a. Tinărul 
luptător Aron Cîndea, ca
re a deprins tainele libe-

performanțe, 
relor la C.S.Ș.P., a deve
nit titularul naționalei la 
categoria 68 kg, la seni
ori și se impune în arena 
internațională, în aceste 
zile conducînd tocmai "în 
îndepărtata Mongolie.

Performeri, care atestă 
valorile native ale sportu
lui din municipiul nostru, 
care „trag" după ei, spre 
marea performanță, alți 
tineri iubitori ai acestor 
discipline sportive. Un 
exemplu concret, numărul 
semifondiștilor începători 
de la Jiul Petroșani a 
sporit considerabil, sînt 
deci speranțe în afirmarea 
probelor de distanță me
die pe plan național. In 
același timp însă șahul ră_ 
mine, prin Cristina Bădu
lescu, o „floare rară", iu
bitorii sportului minții se 
înghesuie, la casa de cul
tură, într-o.„ cămăruță. 
Sport care nu necesită 
mari investiții este lăsat, 
totuși, în școli, la casele 
pionierilor și șoimilor pa
triei, în așezămintele cul
turale, dar și în asociați-

perspective
ile sportive, la periferia 
preocupărilor. Sania, prin 
excelentele condiții natu
rale, are viitor la izvoarele 
Jiurilor, declară specialiș
tii în materie. Trebuie în
să asigurate condiții de 
antrenamente și concursuri, 
precum - și existența unei 
puternice secții de per
formanță pentru seniori, a- 
ceastă sarcină asumîndu- 
și-o recent A.S. „Utilajul" 
Petroșani.

Așadar, fond biologic 
pentru marea performan
ță sportivă este destul în 
Vale, mai este necesară 
însă investiția de pasiune, 
concretizată în condiții 
materiale, într-un calen
dar sportiv fără sincope, 
care să atragă cît mai 
mulți elevi și tineri în
cadrați în întrecerile „Da- 
ciadei". Iată argumentul 
care trebuie să-i îmbie la 
meditație, dar și la acțiu
ne pe activiștii secțiilor 
asociațiilor și cluburilor 
sportive, ai forului local 
de educație fizică și sport.

Andrei APOSTOL
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Tînăra formație de volei, speranță de certă va
loare a acestui sport practicat la Liceul indus
trial Vulcan. Foto: Ion BALOI

Pledoaria noastră pen
tru revitalizarea voleiu
lui din Vale, mai ales în 

, competițiile feminine, 
este susținută concret de 
sextetul Liceului indus
trial din Vulcan, care 
evoluează sub culorile A- 
sociației sportive școla
re „Viitorul". Astfel, du
minică, în confruntarea 
amicală susținută, în 
sala liceului, cu C.S.Ș. 
Deva, voleibalistele an
trenate de profesorul de... 
istorie Francisc Csimbal- 
moș și-au depășit la li
mită adversarele: 3—2.
Rezultatul atestă încă o 
dată faptul că voleiba
liste, precum 
Colda, Simina Filiche, 
Ghizela Lazăr, î 
Ciobanu, Mihaela 
utscîl, 
Maria Teglaș,
Cucu, Violeta Patra au, pe 
lîngă talent, și ambiție. 
In acest- context, pentru 
a viza marea performan
ță, în întrecerile la fileu, 
rezervate juniorilor și 
școlarilor, nu mai este 
nevoie decît de .sprijin 
material.

Cornelia

Mihaela 
i De- 

Liliana Petruța, 
Mariana

Igpjg. de masă >tCupa pionierul"
Faza municipală a tra

diționalelor întreceri de 
tenis de masă, dotat cu 
Cupa „Pionierul", a adus, 
duminică, în sala C.S.Ș. 
Petroșani, puțini competi
tori (28), numai din Lu
peni și Petroșani, dovadă 
că nu toate școlile gene
rale și așezămintele pio
nierilor și șoimilor patriei 
din municipiul nostru a- 
cordă atenția cuvenită 
manifestărilor sportive. 
La categoria 11—12 ani,

ordinea în clasament s-a 
conturat astfel: fete: Eva 
Hurjui, Simona Pavel (am
bele la Școala generală nr. 
7 Petroșani), Mariana Rete- 
zan (Șc. gen. nr. 6 Lupeni); 
băieți: Darius . Cimpian
(Șc. gen. nr. 3 Lupeni), 
Claudiu Diaconu (Șc. gen. 
nr. 1 Petroșani), Sorin 
Sav (Șc. gen. nr. 3 Lupeni). 
Doar trei participante la 
categoria 13—14 ani, fete 
primul loc revenindu-i A- 
drianei Andrei (Șc. gert.

I

nr. ’ 7 Lupeni), urmată de 
Dalimena Mișcu (Șc. gen, 
nr. 3 Lupeni) și Loredana 
Albu (Șc. gen nr. I1 
Petroșani); băieți: Daniel 
Ozarchevici (Șe. gen. nr. 4 
Petroșani), Ovidiu Cojan 
(Șc. gen. nr. 1 Petroșani) 
și Adrian Koniczka (Șc. 
gen. nr. 1 Lupeni). Campi
onii municipali vor fi pre
zenți în întrecerile fazei 
județene, programată Ia 
Deva, in săptămîna viitog»
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Intervenția delegației române în dezbaterile 
Comisiei O.N.U. pentru dezvoltare sociala, 

pe tema „Tineretul în lumea contemporană"
V1F.XA 25 (Agerpres). — 

La Viena, Comisia O.N.U. 
pentru dezvoltare socială 
Lși continuă lucrările cu 
dezbaterea puiu țului „Ti
neretul in lumea contem
porană", în cadrul căruia 
est*- prezentat Raportul 
secretai ului general al 
O.N'.i'. asupra situației ti
neretului în lume în anii 
’80, document ee constituie 
o co..ti ibuțic la marcarea 
Anului Internațional al Ti
neretului (A.l.T.) sub de
viza „Participare, Dezvol
tare, Pace", acțiune majo
ră a Organizației Națiuni
lor Unite, desfășurată la 
inițiativa României. Ra
portul oferă o imagine de 
ansamblu privind tinere
tul, parte a populației lu-

BUF.XOS AIRES 25 (A-
gerpres). — Peste 10 000 
de persoane au fost eva
cuate din zonele nord-ves- 
tice ale Argentinei, grav 
afectate de inundații. In 
provincia Jujuy, apele râu
rilor Pilcomayo și Ber- 
mcjo au acoperit căile de 
comunicații, izolând ora
șele Iturbe. Humahuaca, 
Tilcara Maimara. In pro
vincia Salta, nivelul apelor 
a atins. în unele porțiuni, 
peste trei metri

BRASILIA 25 (Agerpres). 
-— In orașul brazilian San 
Jose dos Campos s-a des
chis prima conferință in
ternațională consacrată 
protecției pădurilor tropi-

Agendă energetică
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— Intre obiectivele ener
getice ce vor intra în func
țiune în acest an în Uniu
nea Sovietică, un loc im
portant va reveni hidro
centralelor. Astfel, după 
cum a informat „Lecono- 
miceskaia Gazeta", la ma
rea centrală Saiano-Șu- 
șensk al nouălea agregat, 
cu o putere de 640 000 kW 
va livra primele cantități 
de curent. In Tadjikistan, 
la noua centrală din seria 
belor de pe Vahș, cea de 
ia Baipazin, vor începe 
să funcționeze două turbi
ne de 150 000 kW, iar în 
Kirghizia se pregătește 
pornirea unui agregat cu 
© putere similară, la hi
drocentrala de la Taș- 
Kumîr. Două noi capaci

mi i care la sfirșitul aces
tui deceniu va depăși, po
trivit previziunilor, cifra 
de un miliard.

Intervenind in dezbateri, 
d •legația română a apre
ciat Raportul secretarului 
general al O.N.U drept o 
contribuție importantă la 
elaborarea de recomandări 
și măsuri menite să deter
mine promovarea perfec
ționării acțiunilor de or
din social-politic, econo
mic și educațional în for
marea tineretului, precum 
și conștientizarea unei 
mase tot mai largi de ti
neri din întreaga lume a- 
supra rolului și responsa- 
bilităț.icr ce le revin, pe 
plan național și internați
onal.

Pe tot globul 
cale. Conferința, care se 
desfășoară din inițiativa 
O.N.U., va analiza în prin
cipal probleme privind 
consecințele activității u- 
mane asupra florei tropi
cale a planetei, în special 
în zona Amazonului, un
de se află cel mai mare și 
mai d’vers depozit d? flo
ră tropicală de pe pămint.

JAKARTA 25 (Agerpres) 
— Un uragan puternic, în
soțit de ploi torențiale, s-a 
abătut asupra zoncloi- cen
trale și de vest ale Insulei 
Java. Numeroase locuințe 
au fost avariate și culturi- 

tăți — de 65 000 kW fie
care — urmează să fie da
te în exploatare în Gruzia, 
la centrala de la Jinvali.

KUALA LUMPUR 25 
(Agerpres). — In capitala 
Malayeziei se experimen
tează noi tipuri de auto
mobile care funcționează 
cu carburant obținut din 
ulei de palmier. Primul 
lot experimental, care cu
prinde șapte automobile, 
a îndreptățit așteptările: 
toate vehiculele au par
curs între 50 000—100 000 
kilometri fără dificultăți. 
Acest succes i-a determi
nat pe specialiștii malaye- 
zieni să încere să experi
menteze noul carburant și 
la... locomotive. Proiectul 
unei asemenea locomoti
ve se află în stadiul final.

A fost, de asemenea, e- 
vidențiată contribuția de
terminantă a Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, sub președin
ția tovarășului N i c u 
Ceaușescu, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, la 
pregătirea și marcarea 
A.l.T. pe plan internațio
nal.

In final, delegația româ
nă a formulat propuneri 
privind implicarea mai 
largă în viitor a Comisiei 
ONU pentru dezvolta
re socială în analiza situa
ției tineretului în lume.

le de orez de pe suprafe
țe întinse sînt compromi
se. Viteza vîntului a atins 
70 km pe oră. Mii de oa
meni au rămas fără adă
post. Autoritățile locale 
au luat măsuri pentru eli
minarea consecințelor u- 
raganului.

„Războiul
Actualitatea mondială 

înveterează tot mai frec
vent în ultima vreme 
opoziția fermă a popoa
relor la tot ceea ce în
seamnă înarmare, nu
cleară îndeosebi. Și, mai 
frecvent, înverșunarea 
cu care orice iubitor al 
păcii, al vieții vede 
transformîndu-se de pe 
planșete în viață “războ
iul stelelor", „perfectul 
sistem al S.U.A." de a se 
pune la adăpost de ori
ce atac atomic.
- Că nU-i perfect o ates
tă declarații și documen
te emise de eminenți oa
meni de știință sau chiar 
de oficialități america
ne. Iată, dl. Keneth Adel
man, directorul Agen
ției S.U.A. pentru con
trolul armamentelor și 
dezarmare, spune că a- 
cest „sistem perfect" de 
apărare nu este chiar a_ 
tît de perfect: „Totul te 
duce cu gîndul la faptul 
că perfecțiunea în apă
rarea strategică (a S.U.A.

1 REIMS

l Manifestări 
culturale 
dedicate 
României

PARIS 25 (Agerpres). 
| — La centrul de cultură 
I„Saint Exupery" din o- 

rașul francez Reims se 
I desfășoară o suită de 

manifestări culturale 
dedicate României. In ca
drul acestora, a avut loc 
vernisajul unei expoziții 
documentare de fotogra
fii, ilustrând aspecte din 

I istoria țării noastre, arta 
I și tradițiile populare, 
I precum și realizările 
J României contemporane. 
■ Vor fi prezentate filme 
I de scurt metraj, conferin- 
Ițe privind pictura româ

nească, vor avea loc âu- 
I diții de muzică populară. 
• Va fi prezentată, de ase- 
I menea, o expoziție de 
• desen pe tema „Parisul 
| — impresii de artist" a 
, pictorului Dan IlatmanU.

stelelor" : 0 viziune de pe Pămint
— n.a.) este la fel de 
inaccesibilă ea și alte 
activități umane..."

In raport — „Direct 
Energy Missile Defen
se in Space", — cerut de 
Oficiul Congresului
S.U.A. pentru evaluări 
tehnologice și realizat de 
Ashton B. Carter arată,

Notă externă

clar și net, că o apărare 
antirachetă perfectă sau 
aproape perfectă „este a- 
tît de puțin probabilă, 
incit ea nu poate sta la 
baza speranțelor opiniei 
sau politicii naționale 
în domeniul apărării îm
potriva rachetelor balis
tice".

Se mai pot cita, în a- 
cest sens, și alte conclu
zii analoge ce se des
prind din cercetări ana
loge întreprinse de e- 
minenți oameni de ști

Acțiuni pentru pace 
și dezarmare nucleară

IIAGA 25 (Agerpres). — 
Juriștii progresiști din O- 
landa au creat un comitet 
de luptă împotriva arme
lor nucleare denumit „Să 
interzicem rachetele de 
croazieră !“.

Obiectivul urmărit este 
de a obține pe cale juridi
că interzicerea amplasă
rii de rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul o- 
landez.

Alături de acest comi
tet, la acțiunea mișcării 
antinucleare din Olanda 
participă peste 100 de or
ganizații progresiste de 
luptă pentru pace.

$

WASHINGTON 25 (A-
gerpres). — Organizația 
americană Mișcarea pen
tru înghețarea armamen. 
telor nucleare a lansat un 
apel opiniei publice din 
S.U.A. de a extinde lupta 
pentru oprirea cursei înar
mărilor atomice. Intr-o 
declarație dată publicității 
la Washington, comitetul 
de coordonare al organi

ință de Ia Centrul pen
tru probleme de securi
tate internațională și 
control al armamentelor 
de pe lingă Universita
tea Stanford, de Uniu
nea Savanților îngrijo
rați de la Cambridge 
Massachusetts... Mai re
cent, federația oameni

lor de știință din S.U.A. 
s-a exprimat net în de
favoarea programului 
„Războiul stelelor".

Dar nimeni nu a pus 
atît de bine punctul pe 
i ca studiul „Numărătoa
rea inversă spre un răz
boi al Spațiului", reali
zat de Bhupedra Jasani 
și Christopher Lee și pu
blicat de binecunoscutul 
Institut Internațional de 
Cercetări asupra Păcii 
— Sipri de la Stockholm: 

zației subliniază că reali
zarea a noi tipuri de ar
me nucleare, cum sînt ra
chetele „MX", „Trident" 
și „Pershing-2“ sporește 
pericolul unui război nu
clear.

țftr

STOCKHOLM 25 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, a 
subliniat din nou necesi
tatea imperioasă a încetă
rii cursei înarmărilor și 
a realizării dezarmării. 
Luînd cuvîntiil la o confe
rință organizată la Stock
holm, el a arătat că inten
sificarea cursei înarmări
lor nucleare reprezintă o 
gravă amenințare la adre
sa dreptului fundamental 
al omului — dreptul la 
viață. Folosirea armei nu
cleare — a menționat Olof 
Palme — ar însemna nu 
numai pustiirea acelor zo
ne împotriva cărora ea a 
fost îndreptată, dar, așa 
cum consideră oamenii de 
știință, ea ar putea duce 
la distrugerea vieții pe Pă- 
mînt.

inițiativa strategică în 
domeniul apărării „lua
tă de o parte obligă cea
laltă parte să reflecteze 
la contraofensive neu_ 
tralizante sau cel puțin 
neutralizante !“. Adică, — 
sigur, cu alte cuvinte, — 
ceea ce a declarat și un 
ministru al apărării, cel 
al Franței, dl. Charles, 
Hernu: „Franța se opu
ne inițiativei americane
de apărare strategică,
ce riscă să ducă la o 
nouă cursă a înarmărilor". 
Ba. în materie fiind, dl. 
Hernu completa: „Există 
pericolul ca staționarea 
unor sisteme de arme de
fensive în Cosmos să 
conducă la o nouă spo
rire a armamentelor o- 
fensive pe Terra".

Ca pămînteni dorim 
pace pe Terra sub un 
cer senui, din care să 
nu ne pîndească “daruri
le" de pîrjol și moarte 
ale armelor sofisticate.

Ștefan ZAIDES

Starea vremii si situația
* ->

După cum comunică In
stitutul de meteorologie și 
hidrologie, în intervalul 
25—2R februarie, vremea 
va fi rece, cerul va fi 
schimbător, îndeosebi în 
regiunile estice. Se vor 
produce precipitații locale 
sub formă de ninsoare în 
majoritatea regiunilor ță
rii. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele 
intensificări în estul țării 
din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 17 și 
minus 7 grade, mai scăzu
te în jumătatea de est a 
țării, iar maximele între 
minus 9 și plus 1 grad, 
mai ridicate în zonele de
luroase din vestul țării. 
Se va produce ceață cu 
depuneri de chiciură, mai 
ales în zonele de cîmpie și 
depresiunile intramonta- 
ne, In București, vreme 

rece cu cer schimbător, 
favorabil ninsorilor slabe. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 
15 și minus 10 grade, iar 
maximele între minus 3 
și plus 1 grad. Dimineața 
se va produce ceață.

☆

Toate liniile și instala
țiile de cale ferată, pre
cum și aeroporturile sînt 
în stare de disponibilitate.

Toate drumurile națio
nale sînt circulabile, cu 
excepția DN 5 C — Giur
giu — Zimnicea, între km 
43 plus 500 — 45 plus 500, 
între localitățile Bujoru 
— Năsturelu. Pentru a- 
ceastă porțiune de drum 
se circulă pe ruta ocoli
toare Bujoru — Smîrdioa- 
sa — Zimnicea.

In transporturile auto 
de călători rămîn în con-

drumurilor
tinuare suspendate o se
rie de trasee, iar altele sînt 
prescurtate sau folosesc ru
te ocolitoare.

Pe Dunăre, gheața este 
oprită între km 1010—943, 
875—863, 495—240 și 165 — 
mila 43. Pe sectorul fluvial, 
între Baziaț și Brăila, na
vigația este întreruptă. Pe 
sectorul maritim navighea
ză numai navele destinate 
spargerii ghețurilor. In 
porturile fluviale, de la 
Baziaș la Hîrșova nu se 
lucrează. In porturile Ga
lați, Brăila și Tulcea, -’ac
tivitatea se desfășoară cu 
unele dificultăți, cauzate 
de ghețuri și temperaturile 
scăzute.

Se acționează în conti
nuare cu nave spărgător 
de gheață pentru mărirea 
sectoarelor navigabile pe 
Dunăre.

(Agerpres)

Inimă

FILME
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie: Salamandra: U- 
nirea: Legenda; Parângul: 
Dacă e divorț, divorț să 
fie.

LONEA: Damen tan
go.

A NINO AS A: 
sinceră.

VULCAN — Luceafă
rul: Viaductul.

LUPENI — Cultural: 
S-a oprit un tren.

URIC ANI: Torpilorii.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI — Petrila „Mo
tanul încălțat", „Ciuta", 
„Un bărbat și mai multe 
femei" — București.

TV
20,00 Telejurnal (parțial 

color).

ritmică a 
la toți in- 
cu prio- 
producției

20,25

Agendă electorală.
Actualitatea în eco
nomie.
In întîmpinarea a- 
legerilor de depu
tății — mobilizare e_ 
xemplară pentru re
alizarea 
planului 
dicatorii, 
ritate a 
fizice.
Afiș liric electo

ral (color).
Emisiune de ver
suri.

LOTO
extrase la 
excepțională 

24 februarie

20,35

21,30
21,50

22,00

Gala artiștilor ro
mâni do operă (co
lor).
Universul familiei.

Numerele 
tragerea 
Loto din 
1985 : 
FAZA I

18 5 86 74 48.
Fond total de cîstiguri: 

2 011 874 lei.

Extragerea I: 72 37 84 !
32 49 8 43 73 61 76 50 i; i

Extragerea a Il-a: 28 =
81 23 80 63 42 36 58 62 |
64 16 85; E

Extragerea a III-a: 40 |
32 79 34 50 46 41 14 20 J
84 13 58; i

Extragerea a IV-a: 57 i
85 67 47 88 75 82 16 17 . i
11 5 23. |
FAZA A II- A S

Extragerca a V-a: 73 î
79 67 71 46 68;

Extragerea a Vl-a: 47 î
32 3 26 66 41; i

Extragerea a VII_a: 38 i

Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

(parțial

memento ț
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