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In intimpinarea alegerilor de deputați
Întîlniri ale candidaților F.D.U.S

pentru cu alegătorii

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re-' 
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, 
luni dimineața, în Jamahi- 
ria Arabă Libiana Popu
lară Socialistă, unde va 
efectua o vizită oficială de 
prietenie la invitația 
nelului Moammer El 
dafi, conducătorul

colo-
Ged- 

Marii

Revoluții de la 1 Septem
brie.

Șeful statului român este 
însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice in-

ternaționale, de consilierf 
și experți.

Tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, 
la plecare, pe aeroportul 
Otopeni, de tovarăși 
conducerea de partid 
de stat, de membri ai C.G. 
al P.C.R., ai Consiliului de

(Continuare

din
Și

în pag. a 4-a)

Cîmpu lui Neag
La Cîmpu lui Neag, ve

che localitate a Văii Jiu
lui, s-a desfășurat dumini
că întîlnirea de lucru a
oamenilor muncii de la
carieră și a cetățenilor sa
tului cu ing. Iulian Cos- 
tescu. directorul general al 
C.M.V.J., și ing. Gheorghe 
Marchiș, directorul I.M. 
Lupeni, candidați de de
putați ai Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te în circumscripția electo
rală nr. 7 a Marii 
nări Naționale. Peste 
de oameni ai muncii 
participat la adunarea ce
tățenească ale cărei dez
bateri au fost deschise de 
tovarășul Romuluț Dragoș, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, președin
tele Consiliului, municipal 
al F.D.U.S. In cadrul a- 
cestei adunări, caracteri
zată, în spiritul democra-

ției noastre socialiste, prin 
responsabilitatea tuturor 
cetățenilor față de activi
tatea economică și socială, 
au vorbit loan Manolescu, 
Vasile Ianc, Cornel Bolo- 
loi, primarul orașului Uri- 
cani, Aurel Mihăiasă, loan 
Glăvan, Dumitru Băloi, E- 
milia Furdui, loan Mojoat- 
că și Maria Simionaș, re
levînd aspecte economice 
și sociale din viața locali
tății, influențată de acti
vitatea de extragere a căr
bunelui din cariera Cîmpu 
lui Neag care a contribuit 
la schimbări în ocupațiile 
tradiționale și influențează 
creșterea nivelului de trai. 
„In întreaga țară vedem 
ce mari înfăptuiri s_au 
realizat în anii luminoși ai 
socialismului, spunea Pan- 
tilimon Todea, locuitor din 
Cîmpu lui Neag. Și aceste 
mărețe realizări sînt și în

satul nostru, mineritul îm- 
pletindu-se cu vechea ocu
pație de creștere a anima
lelor domestice". Au fost 
exprimate propuneri legate 
de îmbunătățirea transpor
tului în comun, de mai 
buna gospodărire a satului 
în care se implică tot mai 
mult și cariera Cîmpu lui 
Neag de unde s-au extras, 
remarca tovarășul ing. Iu

lian Costescu, peste 1 400 000 
tone de cărbune și s-au 
descopertat peste 4 500 000 
mc steril. Cei doi candidați 
ai Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în cir
cumscripția electorală nr. 
7 a Marii Adunări Națio
nale au reținut propunerile 
formulate de cetățeni pen
tru perfecționarea activită
ții economice și sociale în 
viitoarea legislatură.

T. SPĂTARU

în atenția alegătorilor
Adu-

300
au

electorale a Republicii 
Socialiste România a fost făcută delimitarea 
teritorială și numerotarea secțiilor de votare 
din întregul municipiu și județ. Incepind de 
mîine, vom publica, eșalonat, secțiile de vota
re din localități, cu străzile aferente.

Urmăriți deci, zilnic, agenda de informa
ții electorale a ziarului nostru !

In temeiul Legii

Sossrea Ia Tripoli
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, 
luni, 4 martie, la Tripoli, 
într-o vizită oficială de 
prietenie, în Jamahiria A- 
rabă Libiană Populară So
cialistă, la invitația colo
nelului Moammer El Ged
dafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem
brie.

Noua întîlnire 
președintele N i 
Ceaușescu și 
Moammer El Geddafi — 
a cincea în ultimii zece 
ani — deschide perspecti
ve tot mai ample conlucră
rii româilo-libiene, atît 
pe plan bilateral, cît și în 
viața internațională, co
respunzător dorinței și nă
zuințelor de pace și pro
gres ale ambelor țări și po
poare, în interesul cauzei

d intre 
c o 1 a e 
colonelul

se*
in-

i
a

pe

generale a 
curității și 
ternaționale.

...Ceremonia oficială 
sosirii s-a desfășurat 
Aeroportul internațional 
din Tripoli. Aici, erau ar
borate, în semn de sărbă
toare, drapelele de stat alo 
României și Jamahiriei Li
biene.

destinderii, 
cooperării

(Continuare în pag. a 4-a)

Începerea convorbirilor oficiale
4 martie, au înce- 
Tripoli convorbirile 

președintele

Luni 
put la 
oficiale între 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
Ceaușescu, și
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Colonelul Moammer 
Geddafi a salutat cu căl
dură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și și-a 
exprimat satisfacția pen
tru această vizită, relevînd 
că ea reprezintă un impor-

Nicolae 
colonelul

El

tant prilej pentru noi pro
grese în raporturile dintre 
cele două țări și popoare, 
pentru întărirea prieteniei 
româno-libiene.

Relevînd participarea 
României la eforturile po
porului libian în realiza
rea unor mari obiective 
economice în țara sa, șeful 
statului libian a apreciat 
evoluția pozitivă a relați
ilor și colaborării dintre 
cele două țări, faptul că 
potențialul lor economic 
oferă posibilități de am
plificare a raporturilor ro
mâno-libiene.

Președintele N ico 1 a 8 
Ceaușescu a adresat un 
cald salut șefului statului 
libian și a mulțumit pen
tru invitația de a vizita 
Libia și pentru primirea 
ospitalieră ce i-a fost re
zervată.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, apreciind mo
dul cum se dezvoltă rela
țiile româno-libiene, fap
tul că s-a statornicit o co
laborare rodnică, și-a ma
nifestat convingerea că ac
tuala vizită, convorbirile ce

(Continuare în pag. a 4-a)

I

in- 
în 

prea întîmpină astăzi 
imediat ce ai 
urmă „vechea 
— și ea cuprin
de tumultul în-

Participarea largă a oa- 
menilor muncii la împli
nirea treburilor gospo
dărești ale orașului, ne
voia de a munci și trăi

I

¥
(Amănunte,

pro- 
în 

ni-

în în-
Pe 

pro- 
extra- 

în

lu-
a-

ne-
scădere

De ia propuneri la Înfăptuiri
Oamenii îi spun Bărbă- 

teni. Nici nu-i de mirare. 
Cu cîțiva ani în urmă, în 
zonă, doar mina Bărbă- 
teni reținea atenția. In 
rest, prea multe nu erau. într-un oraș cu largi po- 
Doar ici, colo cîte un ma- .......... ...
gazin, cîte o școală con
turau așa-zisul aspect ur
banistic al orașului, în 
partea sa vestică. Era 
mult prea puțin pentru 
amploarea luată de 
dustria cărbunelui 
Lupeni. Era mult 
puțin pentru numărul 
populației care a atins 
cote deosebite în ultimii 
ani. Nevoia de oraș, de o- 
raș modern cu o arhitec
tură cochetă a început să 
se întipărească tot mai 
mult în sufletul cetățeni
lor. Și, această nevoie a 
prins contur în ultimii 
ani din ce în ce mai 
mult. Cetățenii au propus, 
cetățenii au înfăptuit este 
acum un adevăr palpabil.

sibilități de satisfacere a 
cerințelor au dus la înfă
țișarea actuală a Lupe- 
niului. Astfel, în zonă, 
pînă nu demult trecută în 
planul al doilea, a luat naș
tere un întreg cartier. Un 
întreg ansamblu arhitec
tural îți 
privirea, 
lăsat în 
Vîscoză" 
să astăzi 
noirii, noua capacitate de 
5000 tone fire este o măr
turie elocventă — și te 
îndrepți spre Uricani. 
Blocuri noi, elegante de 
un deosebit gust estetic

G. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2_a)

Cupa ziarului 
Steagul roșu 

la schi

Brigada condusă 
Vasile Pavel, din cadrul 
minei Petrila este for
mația de lucru care 
continuă și in acest an 
șirul succeselor dobîn- 
dite în anul 1984. In 
imagine, o parte din
tre componenții forma-

Foto: T. ALEXANDRU

Creșterea productivității muncii^cale sigura 
de sporire a producției de cărbune

Pentru rezultatele fru
moase obținute în proce
sul de extracție a căr
bunelui în anul trecut, 
colectivul oamenilor mun
cii de la I.M. Petrila s-a 
clasat pe locul doi 
trecerea socialistă 
C.M.V.J. Planul la 
ducția fizică brută
să a fost îndeplinit 
proporție de 100,4 la sută 
ceea ce a însemnat extra
gerea în plus, față de 
prevederile de plan a pes
te 5000 tone de cărbune. 
Aceste rezultate frumoase 
sînt rodul creșterii 
ductivității muncii 
cărbune. Evident că
velul de productivitate 
atins în general reflectă 
eficiența cu care s-a mun
cit

Extinderea metodei de 
exploatare cu tavan de

reziste'nță la toate abata
jele frontale și cameră 
a fost factorul principal 
care a condus la crește
rea productivității mun
cii. In abataje, în condi
țiile cînd numărul pos
turilor prestate a fost cu 
aproape 3000 mai puțin 
decît față de plan, creș
terea productivității mun
cii a fost în proporție de 
4 la sută, ceea ce repre
zintă un plus de 230 kg 
pe post față de plan.

Introducerea mecaniză
rii la lucrările de pregă
tire în cărbune a fost 
cel de-al doilea factor 
principal care a condus 
la creșterea productivi
tății muncii. Astfel, pe 
total activitate cărbune 
creșterea de productivity* 
te a fost de 6 la sută, ce-

ea ce a reprezentat un 
spor de 376 kg pe post. 
Pe total subteran nivelul 
productivității muncii rea
lizat este mai marc cu 
doar 27 kg pe post față 
de cit a fost prevăzut în 
plan. La nivel de 
s-a înregistrat o 
a productivității 
de peste 70 kg 
ceea 
forța 
bine 
jată
curile de muncă produc
tive. Creșterile de pro
ductivitate în cărbune 
joacă un rol important 
privind sporurile de pro
ducție. Că așa stau 
crurile s-a văzut din 
naliza de mai sus. O 
realizare sau o
de productivitate condu-

mină 
creștere 
muncii 

pe post, 
ce demonstrează că 
de muncă a fost 
gospodărită și diri- 
în special către lo-

cc sigur la nerealizarea 
sarcinilor de plan, știind 
ce corelație există între 
plan și productivitate. Un 
astfel de exemplu se gă
sește tot la mina Petrila 
unde nerealizarea pro
ductivității muncii din 
luna ianuarie în abataje 
eu 149 kg pe post și cu 
145 kg pe post în cărbu
ne, a condus la nereali
zarea sarcinilor de plan 
cu peste 8000 tone de 
cărbune. Deficiențele de 
organizare în activitatea 
de transport a cărbunelui, 
atît pe orizontală cît* și 
pe verticală, pot in
fluența realizarea produc- 
tivit'ăților la locul de 
muncă productive și, im
plicit, acumularea de mi
nusuri cu repercusiuni di
recte asupra retribuțiilor 
bănești. (Gh. SPINU)
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gindirii și acțiunii -
trăsătură definitorie a tinerilor întreprinderii

In cele mai multe sec
toare de activitate ale 
1PSRUEEM tineretul de
ține ponderea. Este de
altfel, un lucru firesc, a- 
vînd în vedere tinerețea 
întregii întreprinderi, deși 
maturitatea și responsa
bilitatea cu care colecti
vul de oameni ai muncii 
se achită de sarcinile de 
producție, reclamă com
petență profesională deo
sebită, din partea tutu
ror, indiferent de vîrstă 
sau de vechimea în ca
drul unității. Tineretul, 
acest puternic detașa
ment de oameni ai mun
cii profund implicat în 
rezolvarea sarcinilor de 
producție, se înscrie în 
cronica întrecerii socia
liste cu rezultate deosebi
te, lucru subliniat cu deo
sebită pregnanță și de 
darea de seamă a comi
tetului U.T.C., prezentată 
conferinței pe întreprin
dere a organizației de 
tineret.

Au fost evidențiate suc
cesele înregistrate de or
ganizația de tineret în
activitățile specifice dar
în mod deosebit cele ob
ținute în activitatea de
producție, calitatea re
parațiilor. a tuturor lu
crărilor de întreținere, de 
modernizare, fiind pro
blemele ce au stat me
reu în prim planul preo
cupărilor uteciștilor. De
altfel și planul de măsuri 
adoptat de conferința or- 

V__________________________

Festivalul național 
„Cîntarea României"

Dansul, mutica și poezia pe scena 
hâtrului de stat „Valea Jiului'"

Etapa municipală a 
Festivalului național „Cîn
tarea României" a conti
nuat simbătă cu specta
colul formațiilor de dans 
modern și dans tematic, 
cărora li s-au alăturat 
montajele literare, lite- 
rar-muzicale, recitatorii 
și grupurile de recitatori. 
Spectacolul s-a desfășu
rat pe scena elegantei 
săli a teatrului din mu
nicipiul nostru.

Au plăcut numerele 
prezentate de Casa de 
cultură din Petroșani, a- 
tît dansurile tematic și 
modern cît și mon
tajul literar-muzical-co- 
regrafic ridicîndu-se la 
nivelul așteptat. S-a a- 
preciat siguranța dansa
torilor, precizia execuției, 
acuratețea tehnică, folo
sirea integrală a spațiu
lui scenic, a luminilor, a 
elementelor de decor. A 
plăcut, de asemenea, dan
sul tematic „Piatra care 
arde" prezentat de clu
bul din Vulcan, formația 
dovedind largi posibili
tăți artistice. Tot de la 
Vulcan remarcăm duetul 
de dans ritmic „Fata Și 
robotul", unde am putut 
urmări doi tineri dotați 

, pentru dans. 

ganizației U.T.C., deose
bit de cuprinzător, con
ține elemente de mare 
interes pentru realizarea 
planului de producție, 
pentru îndeplinirea tutu
ror indicatorilor din ac
tivitatea specifică. De un 
interes aparte în preocu
pările viitoare ale noului 
comitet se bucură inten
sificarea activității de 
creație științifică, gîndi- 
rea tehnică novatoare a

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.

tinerilor trebuind să se 
pronunțe mai mult în 
rezolvarea problemelor de 
plan. în găsirea unor so
luții tehnice originale ca
re să ducă în mod di
rect la îmbunătățirea ac
tivității economice a în
treprinderii.

Din acest punct de ve
dere, comisia profesio
nală a ncu'ui comitet va 
trebui sa preia o largă 
paletă, de mme din planul 
tematic de cercetare ști
ințifică ai întreprinderii, 
condițiile materiale si 
profesionale existente în 
cadrul IPSRUEEM, fiind 
propice desfășurării unei 
intense munci de cerce
tare și creație care să 
ducă la găsirea unor so
luții de mare randament.

In cuvîntul lor, partici
pants la discuții au abor-

La un nivel artistic a- 
parte s-a ridicat poemul 
dramatic „Partidul, omul, 
țara" prezentat de clu
bul sindicatelor din Lu
peni, unde toți cei pa
tru recitatori, perfect sin
cronizați au reușit să e- 
moționeze pe cei prezenți 
prin vibrantele versuri 
cărora le-au conferit o 
nouă dimensiune prin 
sensibilitatea recităm, 
prinlr-o frazare ireproșa
bilă. La același înalt ni
vel s-a ridicat grupul de 
recitatori al I.M. Lupeni. 
unde impune prezența 
scenică, înalta valoare es
tetică a mesajului literar 
transmis. Un cuvînt de 
apreciere pentru cei doi 
recitatori dm Vulcan, E- 
lena și Mihai Sandu, pre
cum și pentru cei doi re
citatori prezentați de 
Casa de cultură din Pe
troșani, autentice talente 
ale artei dramatice de 
amatori. Au plăcut, de 
asemenea, montajele li
terare și literâr-muziea- 
le ale cluburilor Ani- 
noasa și Lonea, grupul de 
recitatori al Spitalului din 
Lupeni.

H. ALEXANDRESCU 

dat pe larg problematica 
organizației de tineret din 
întreprindere, insistînd în 
mod deosebit asupra ac
tivității cuprinse în ca
drul întrecerii uteciste 
„Tineretul, factor activ 
în realizarea deceniului 
științei și tehnicii, calită
ții și eficienței", făcînd 
propuneri interesante ca
re să ducă la rezultate 
superioare. Plecînd de la 
necesitatea implicării tot 

mai largi a organizației 
de tineret în găsirea u- 
nor soluții tehnice de 
mare eficiență, vorbitorii 
Ion Răitaru, Radu Coc și 
Doru Buldur au subliniat 
rolul creației tehnico- 
științifice în atingerea 
acestor obiective, nece
sitatea intensificării ac
tivității comisiei profe
sionale de la nivelul co
mitetului U.T.C. pe în
treprindere pentru atra
gerea unui număr cît 
mai mare de tineri la 
activitatea -de creație ști- 
ințifico-tehnică, la cercu
rile aplicative organiza
te Totodată, vorbitorii 
au semnalat în cuvîntul 
lor unele neîmpliniri ale 
organizației de tineret în 
acest domeniu, arătînd 
în mod concret rezervele 
ce vor trebui valorificate

CIT COSTA NOROCUL... ?! Pentru a-și încer
ca norocul, adică a cîștiga la Loto sau Pronosport, 
— ne scrie corespondentul nostru Ilie Coandreș — 
cetățenii Uricaniului au de făcut kilometri întregi. 
Adică toți cei care doresc să cîștige, deci pentru 
a-.și completa un buletin de Loto sau Pronosport — 
și numărul lor este destul de mare — ei trebuie 
să-și cheltuiască bani și timp în plus, pentru aș
teptatul prin stațiile de autobuz pentru a ajunge 
la Lupeni, la vreo unitate Loto-pronosport. întreba
rea lor este deci justificată: la Uricani nu se poate 
deschide o agenție Loto-pronosport, eventual cu
plată cu un nou chio.c de difuzare- a presei? (D. St.)

(Urmare din pag. I

formează astăzi noul cen
tru civic al orașului, care 
doar în memoria unora 
mai există cu denumirea 
de Bărbăteni. ț

Actuala legislatură, ca
re se va încheia la 17 
martie a.c., a însemnat 

în activitatea viitoare a 
organizației de tineret 
Alți vorbitori ca Răduța 
Timar, Aurel Sâlăjan. 
Constant, î Pereanu au
insistat asupra probleme
lor prioritare ale organi
zației de tineret cum sînt 
economisirea energiei e-
lectrice, 
refolosirea 
refolosibile, 
de schimb.

recuperarea și 
materialelor 
a pieselor 
arr ''oblelor

și subansambluri, dar, 
în același timp, au abor
dat și problemele vieții 
interne de organizație, ale 
petrecerii timpului liber 
al tinerilor, ale întăririi 
ordinii și disciplinei pre
cum și perfecționarea 
pregătirii profesionale, 
unde se pare că noul co
mitet ales va trebui să 
insiste mai mult pentru 
ca evenimentul de im
portanță deosebită pen
tru activitatea viitoare a 
organizației de tineret — 
Congresul al XTI-lea al 
U.T.C. — eveniment ce 
polarizează atenția în
tregii generații tinere din 
patria noastră — să fie 
întîmpinat cu noi fapte 
de muncă, cu noi succese 
în activitatea organizației.

In funcția de secretar 
al comitetului U.T.C. pe 
întreprindere a fost re
ales tovarășul Tiberiu 
Țelegredean,

Constantin PARÂIA, 
secretar al Comitetului 

municipal Petroșani al 
U.T.C.

De la propuneri la înfăptuiri
pentru noul centru.civic 
al Lupeniului cea mai 
rodnică și mai înfloritoa
re perioadă, căci nu nti- 
mai-blocurile de locuințe 
și-au semnat actul de naș
tere in această perioadă 
ci și alte obiective de 
deosebit interes pentru 
cetățenii orașului. Com

In intimpinarea 

alege r i I or_ _ de jeputați
Manifestări politico-educative

• La clubul Uricani a 
avut loc ieri un spectacol 
intitulat „Votul nosti u pen
tru țară", susținut de for
mațiile de artiști amatori 
ale clubului și dedicat e- 
venimentului politic major 
din 17 martie.

• Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani or
ganizează astăzi o dezba
tere cu tema „Manifestul 
F.D.U.S. — rodnic bilanț 
al realizărilor remarcabile 
obținute de țara noastră, 
vibrant apel politic pentru 
înfăptuirile viitoare". Dez
baterea își propune să e- 
vidențieze realizările oa
menilor muncii din Valea 
Jiului in cei douăzeci de 
ani de cînd la conducerea 
partidului și a țăi ii se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• Tot astăzi la bibliote
ca clubului din Lupeni se 
deschide o interesantă ex
poziție de carte social-po- 
litică dedicată evenimen
tului electoral din 17 mar
tie. La loc de frunte se a- 
flă lucrările tovarășului

Acțiuni în sprijinul producției
Intre 22 și 28 februarie, 

cinci organizații U.T.C. de 
la preparația Coroești au 
organizat mai multe ac
țiuni în sprijinul produc
ției. Cei 50 de tineri par- 
ticipanți au ajutat munci
torii în secția încărcare la 
curățarea utilajelor și de
gajarea spațiilor de acces. 
S-au evidențiat uteciștii 
Petru AconstantinWsei, Er- 

plexul di' alimentație pu
blică, noul magazin de 
confecții, noile spații 
pentru prestările de ser
vicii, magazinul alimen
tar și nu demult poșta 
cea nouă sînt doar cîtevft 
dintre obiectivele ce co
respund în inoil deosebit 
cerințelor de noutate.

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului.

• Simpozion. „Poezia 
și proza contemporana a- 
dînc ancorată în problema
tica societății socialiste 
multilateral dezvoltate" — 
aceasta este tema simpo
zionului organizat astăzi 
la clubul sindicateloi din 
Vulcan și dedicat eve
nimentului electoral din 17 
martie.

• Expunere. „Votui ca 
act legic in R.S. Romania 
— modul de participare a 
cetățenilor la acest act". 
Sub acest genei ic, la că
minul de nefamiliști din 
Aninoasa are loc astăzi o 
expunere organizată pen
tru tinerii din cămin, unii 
participînd în acest an la 
vot pentru prima dată.

• Microspecta. ol. 
La l.M. Lupeni are loc as
tăzi un microspectaccl de 
muzică și poezie dedicat 
amplei acțiuni politice — 
alegerile de deputați din 
17 martie. (Al. H.) 

zsebet Lakatos, Maria A- 
muntenci, Florin Coșma 
și Nicolae Kacichievici. 
După cum ne informa Si
mina Asandei, secretara 
comitetului U.T.C., seria 
acțiunilor de muncă în 
sprijinul producției -— de
dicate alegerilor de la 17 
martie — va continua și 
în'această lună. (Gh. (?)

Dir, Lupeniul are as
tăzi o poștă nouă, o clă
dire- impunătoare, mo
dernă. de largă funcțio
nalitate, dotată cu insta
lații deosebit de comple
xe (în imagine), care asi
gură cetățenilor Lupe
niului servicii ireproșabi
le. Nicicând poate dorin
ța cetățenilor” nu a fbst 
mai bine onorată. In pre
zent, marea majoritate 
a populației s-a mutat din 
zona fostului centru. Oa
meni ai muncii care și-au 
văzut cu ochii împlinită 
dorința de a avea un o- 
raș modern. Ei au pro
pus, prin ei și pentru 
ei s-a realizat, iar oa
menii pe care și i_au a- 
les în frunte au știut e 
și cum vor oamenii, care 
au știut pe cine să alea
gă in frunte, așa cum și 
acum la 17 martie vor ști 
să o facă pentru continua 
înflorire a vieții și ora
șului lor.

i
r

me: cial al I.C.S.M.I., peste
2500 de pachete-cadouri.

■ ■
l

PENTRU 8 MARTIE. In 
toate raioanele de cosmeti
că — parfumerie, galante
rie, gablonz și artizanat a- 
le unităților noastre co
merciale — își așteaptă 
cumpărătorii sute de 
chete pregătite pentru 
douri de Ziua femeii, 
unitățile din Petroșani 
fost vîndute în aceste zile, 
ne informează serviciul co-

pa-
ca-
In
au

PRIN AUTODOTARE. 
La Uzina de preparare a 
cărbunelui din Lupeni se 
lucrează intens pentru re- 
amenajarea și moderniza
rea băii muncitorilor. Lu
crările executate de for
mația de zidari coordona
tă de maistrul principal 
Vasile Gheorghe vor fi ter
minate pînă la sfîrșitul lu
nii martie și vor dubla ca
pacitatea băii și a vestia
relor.

RECUPERARE. Unită
țile de legume-fructe din 
cadrul halelor agroalimen- 
tare Petroșani — gestiona
rul lor. Dorin Brujan — 
ne-a rugat să informăm ci
titorii că se intensifică ac
țiunea de achiziționare de 
la populație a tuturor am
balajelor din sticlă. Pose
sorii pot prezenta la aceste 
unități în vederea valorifi
cării la schimb contra 
marfă sau bani orice can
tități de borcane Și sticle 
pentru a fi reintroduse în

circuitul de producție a- 
provizionare. (T.Ț.)

SERVICII I 
POPULAȚIE, 
săptămână, 
cooperativei 
iești „Unirea" 
activitatea o nouă 
profilată pe lucrări de de
ratizare și dezinfeeție. U- 
nitatea se află în 
1 B (demisol) din 
șani și efectuează 
pe baza unor comenzi ale 
într'prinderilor și institu
țiilor. (T.S.)

în

•I N T R U 
In aceasta 

cadrul 
meșteșugă- 
își începe 

secție

blocul 
Petro- 
lucrări

CĂSUȚĂ DIN POVEȘTI, 
binecunoscuta cabană pas
torală din masivul Paring, 

extindere, 
și la etaj, 
executată 
deosebită

se află în plină 
atît la parter cît 
Lucrarea este 
tot în lemn, cu
măiestrie de către Alexan
dru Dobai, astfel îneît clă
direa 
totul

își va păstra intru 
arhitectura specifică.

PROPUNEREA CE-LA
TAȚESNILOR, în orașul U- 
ricani au început lucrările

de amenajare a unui 
luar pe distanța de la se
diul administrativ al mi- 

cartierul Bueu- 
lucrare se va 
contribuția ce
va înlesni cir-

nei pînă în
ra. Această 
executa cu 
tățenilor și
culația pietonală. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

I
I
I
I

J
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A Xl-a ediție a Cupei ziarului „Steagui roșu" la schi

O frumoasă manifestare 
sportivă de masă

ln comparație cu edi
țiile anterioare ale cupei 
ziarului „Steagul roșu" 
la schi, care au avut prin
tre protagoniști cu pre
ponderență schiori ama
tori, actuala ediție, a 
Xl-a, desfășurată dumi
nică în Paring a aliniat 
la start mai mulți schiori 
de performanță, care ac
tivează in asociații spor
tive. Printre cei peste 200 
de participanți prezenți 
duminică pe pîrtiile de 
schi s-au numărat, pen
tru prima dată și lotul 
de schi al A.S. „Minerul" 
Aninoasa, fondiști din U- 
ricani. „ghioceii Strajei**, 
cei mai tineri participanți, 
preșcolari înscriși în gru
pa condusă de prof. An
gela Huda la C.S.Ș. „Pio
nierul" Lupeni, elocvente 
dovezi ale amplei dez
voltări din ultimii ani a 
sporturilor de iarnă în 
Valea Jiului.

încă de la primele ore 
ale dimineții, din Petro
șani au plecat spre tele- 
scaun zeci de grupuri de 
oameni ai muncii de toa
te vîrstele pentru a fi 
prezenți, fie în calitate 
de concurenți, fie ca spec
tatori. la această frumoa
să și atrăgătoare mani
festare sărbătorească a 
sporturilor de iarnă din 
municipiul nostru, , care 
a intrat deja în tradiția 
sportivă a meleagurilor

noastre. Adresăm pe a- 
ceastă cale calde cuvinte 
de mulțumire conducă
torilor auto Traian Pîr- 
jol și Aurel Rusu, echi
pei de serviciu condusă 
de Petru Marcău, de la 
instalația telescaunului, 
precum și a oamenilor 
care au asigurat func
ționarea instalațiilor de 
transport, fiind prezenți 
la datorie în timp ce al
ții beneficiau de ore de 
odihnă.

In reușita actualei edi
ții a cupei ziarului „Stea
gul roșu" am primit un 
prețios sprijin de la Eu
gen Peterfi, directorul 
Școlii sportive din Petro
șani, care a asigurat con
diții optime de desfășu
rare și cronometrare e- 
lectronică a concursului 
atît la probele alpine cît 
și la cele de schi-fond.

Poienița din fața caba
nei bază didactică a Șco
lii sportive din Paring 
a cunoscut duminică a- 
nimația caracteristică ma
rilor întreceri sportive. 
Cu sprijinul conducerii 
Școlii sportive din Petro
șani, corpul de arbitri 
în frunte cu veteranii An
drei Anger, Francisc E- 
delin și Zoltan Toth I au 
fost de dimineață primii 
pe pîrtie, organizînd și 
conducând ireproșabil 
concursul. Datorită aces
tui fapt, cu tot numărul

mare de concurenți, con
cursul s-a desfășurat in 
69 de minute — un ade
vărat record — cu evolu
ții spectaculoase și într-o 
deplină sportivitate. Nu
meroșii spectatori aii— 
niați lîngă fanioanele 
multicolore de la punc
tul de sosire i-au aplau
dat pe cei mai mici 
schiori, virtuale mari spe
ranțe ale sportului de 
performanță • și au urmă
rit cu satisfacție evoluți
ile spectaculoase ale schio
rilor de performanță, ca
re au dovedit o bună for
mă sportivă. Din disputa 
sportivă n-au lipsit sur
prizele: Horațiu Țipțer, 
unul din cei îndreptățiți 
să aspire la primul Ioc 
în clasamentul preten- 
dențilcr la „Cupa mare", 
a abandonat. Alexandru 
Acs, cîștigător în ediția 
cupei din anul trecut, a 
agățat un fanion și s-a 
dezechilibrat, cu puțin 
înainte de sosire. O dis
pută dîrză a avut loc, la 
zecimi de secundă, între 
talentatele schioare Cori
na Vladislav, Alina Do- 
robanțu, Liana Grosu si 
Mihaela Hiciu, precum și 
între reprezentanții for
mației „Salvamont" Pe
troșani. Prin întreaga lui 
desfășurare, concursul a 
dovedit potențialul valo
ric în creștere al schiu
lui de performanță din

municipiul nostru, la care, 
ne face plăcere să credem, 
au contribuit cele unspre
zece ediții ale 
rului nostru.

La proba de 
în comparație cu 
trecut, s-a înregistrat un 
număr record de partici
panți, fapt care denotă 
creșterea numărului ade
renților acestei frumoase 
discipline sportive.

Festivitatea de 
re a avut loc pe 
din fața cabaSiei 
sportive. Tuturor 
cipanților le-au fost 
minate diplome, iar cîș- 
tigătorilor probelor le-au 
fost acordate cupe, meda
lii, plachete și diplome. 
Din partea A.S. Ilidromin 
au fost oferite 
ților cupe și 
Cupa mare 
„Steagul roșu" 
tigată de Zoltan 
cupa mijlocie de 
Szirmay, iar cupa 
i-a revenit lui Călin Țip
țer.

A Xl-a ediție a popu
larei competiții de masă 
„Cupa ziarului 
roșu" la schi s-a consumat.

La revedere în 2 mar
tie 1986, la cea de-a XH-a 
ediție a cupei.

Viorel STRAUȚ

cupei zia-

schi-fond,
anul

prem ie- 
platoul 

Școlii 
pai'M- 

în-

concuren- 
plachete. 
ziarului 
fost cîș- 
Toth II, 

Zoltan 
mică

a 
a

Steagul

au 
cei 
de

iiuuă generații
O inedită prezență 

constituit-o la start 
mai tineri schiori
4—5 ani lîngă veterani 
ai schiului, care la peste 
60 de ani de viață conti
nuă să urce la munte și 
chiar să concureze. Ală
turi de micuța Codruța 
Domokoș, în vîrstă de 5 

meda- 
i fost 

Fo_

ani, cîștigătoarea i 
liei „Ghiocelului" a 
prezent Alexandru 
dor, unul din schiorii ca
re la 62 de ani a partici
pat alături de fiica sa, 
Ecaterina, cel de-al 7-lea 
schior din familie, conti
nuator peste generații a 
tradiției sportive dătă
toare de vigoare și sănă
tate.

Rezultatele înregistrate
COMBINATA ALPINA, categ. pînă la 12 ani 

legitima|i, băieți: locul I Adrian Cîmpeanu, II 
Gheorghe Trifu, III Radu Bogdan, fete: locul I Eca_ 
terina Dinicu, II Narcisa Vorak, III Cerasela Beke; 
nelegitirnati, băieți: locul I Florin Pîrvulescu, II 
Valentin Preoteasa, III Daniel Cocolan; fete: locul 
I Petronela Pascaru, II Gabriela Munteanu, III Co
druța Domokoș. Categ. 13—14 ani, legitimați, băieți: 
locul I Alin Gedeon, II Alexandru Acs, III Mihai 
Darabană; fete: locul I Melinda Nivelt, II Cristina 
Fildan; nelegitimați, băieți: locul I Paul Ionică, II 
Mihai Puncs; fete: locul I Mirela Bîrlida. Categ. 
15—18 ani, legitimați, băieți: locul I Călin Țipțer 
(cel mai bun timp realizat in concurs), fete: locul
I Mihaela Hiciu, II Liana Grosu, III Corina Vla
dislav; nelegitimați, băieți: locul I Răzvan Marica,
II Ziegfried Bota, III Tibor Near. Categ. 18—25 ani,
legitimați, băieți: locul. I Zoltan Szirmay, II Gabriel 
Silvian, III Ilie Cervcnschi; nelegitimați, băieți: lo
cul I Emil Safta, II Constantin Popa; fete: locul
I Rozalia Costache. Categ. peste 25 de ani, legiti
mați, băieți: locul I Zoltan Toth, II Dumitru Bîr
lida, III Ion Sin; fete: locul I Alecu Juja, II Maria 
Cioplea.

Premiile speciale ale concuisului: Tinere spe
ranțe, Alin Gedeon, S.Ș. Petroșani, premiul Ghioce
lului, Codruța Domokoș, C.S. Pionierul Lupeni. „Cel 
mai activ susținător", Petru Barb și Anton Bacu, 
„Familia cu cei mai mulți participanți", Zoltan 
Toth, „Medalia sportivității". Alexandru Acs (se
nior) și Corina Vladislav, medalia „Tinerețe fără 
bătrînețe", losif Zlăgneanu.

SCHI FOND, categ. 10—16 ani, băieți : 
locul I Daniel Radu, II Daniel Gliga, III Ianika 
Szikora; fete: locul I Ecaterina Fodor. Categ. peste 
25 de ani, băieți: locul I Alexandru Fodor.

Petru Drăgoescu, 
vicecampion 

european
Un nou succes încunu

nează cariera atletică in
ternațională a tînărului 
semifondist din Vale, Pe
tru Drăgoescu,- după cum 
se știe format și legitimat 
la. Jiul Petroșani. După 
victoriile sau pozițiile frun
tașe ocupate în în trecerii ș 
internaționale din acest în
ceput de an de la Osaka, 
Paris și Budapesta, stu
dentul Institutului de mine 
din Petroșani s-a detașat 
sîmbătă, în seriile cam
pionatului european dc la 
Atena, iar duminică, în fi
nală, controlînd cursa de 
800 m pînă spre linia de 
sosire, a fost silit, în cele 
din urmă, să se mulțu
mească cu medalia de ar
gint. Oricum performanța 
sa este demnă de laudă, 
mai ales că și-a luat re
vanșa în fața campionului 
mondial de sală, spaniolul 
Trabado Coloman. Alte 
amănunte la reîntoarcerea 
sportivului nr. 1 al Văii 
în patrie. (I.V.)

Fotbal, divizia A

„Gheață“ și emoții 
la mal —pentru „Jiul“!
Furtunoasă această eta

pă de debut a returului di
viziei A de fotbal, la am
bii poli ai clasamentului. 
Dacă startul lansat al ce
lor două candidate la ti
tlu — Steaua și Dinamo — 
nu miră pe nimeni, „învol
burarea" din partea de jos 
a clasamentului anunță un 
retur mai fierbinte ca ori- 
cînd. Cu jumătate din e- 
chipele primului eșalon 
luptînd pentru supravie
țuire în prima divizie, se 
pare că vom avea o pri
măvară fotbalistică foarte 
agitată. Și cînd te gindești 
că mai este și campania 
Mexic ’86...

In ceea ce privește Jiul, 
echipa noastră a ratat pri
ma ei tentativă de a-și 
îmbunătăți situația în clasa
mentul adevărului. Pe ca
lea undelor, de la Slatina 
„avalanșa" veștilor neplă
cute s_a oprit în final doar

la 0—3, scorul de forfait 
lăsînd să se înțeleagă că 
formația condusă de Vio
rel Măteianu (lipsită de 
„pionul" de bază — Cavai), 
și-a amînat „dezghețul"... 
ambițiilor pentru etapa a 
doua.

Nerezistînd trio-ului ex- 
craiovean (Bălăci — Dono- 
se — Crișan), echipa Văii 
Jiului a etalat prea puține 
ambiții ofensive, linia de
fensivă capotînd prea ușor 
în fața asaltului gazdelor.

Ar fi însă prematur să 
facem considerații asupra 
comportamentului echipei, 
după doar o singură etapă 
(și aceea în deplasare 1) așa 
că așteptăm cu răbdare ca 
partida de duminică, cu 
Rapidul, să răspundă la 
întrebările ce frămîntă iu
bitorii fotbalului din Va
lea Jiului.

Ț. ALEXANDRU

F.C. Argeș — Steaua 
0—1, A.S.A. Tg. Mureș — 
Dinamo 0- 
Poli Lași 2- 
Jiul Petroșani
bal Club Baia 
F.C.M. Brașov

1, Chimia — Timișoara 
■°’ F£0°EoG ^dențese 

Marc - zau 3— 
3—1, Cor- versitatea

CLASAMENT

Steaua
Dinamo
Sportul stud. 
;,U“ Craiova
Corvinul
Gloria Buzău
Chimia
F.C, Argeș
Rapid
A.S.A,
Poli. Timișoara
F.C. Bihor
F.C.M. Brașov
F.C. Baia Mare 
F.C. Olt
Poli lași

Jiul
S.C. Bacău

(du- 
Poli 

F.C.M.

ETAPA VIITOARE 
minică, 10 martie) : 
Iași — Sportul, 
Brașov — F.C. Argeș, Di
namo — F.C. Olt, Jiul 
— Rapid, F.C., Bihor —

18
18
18
18
18
18
18
18

■ 18
13
18
18
18
18
13
18
18
18

1
0
3
5
8
5
7
9

— Chimia,
- F.C. Baia

Șah etern ?
Șahul, sport caic nu ne

cesită mari investiții, are 
numeroși iubitori în Uri- 
cani, dar la clubul sindi- 
■atelor din aqeastă locali
tate se află in postură de... 
Cenușăreasă. Iubitorii spor
tului minții își dau intîl- 
nire în... holul clubului, dar 
performanța cea mai mare 
este nu de a ieși cîștigă
tor, ci de a prinde.,, rînd 
la singura tablă de șah de 
care dispun, clubul. Așa
dar, „șah etern" din par
tea organizat rt'or, carfc 
i-a făcut însă... nia t pe
co.. ctitori. Sperăm că 
apelul nostru va fi recep
ționat cu promptitudine, 
fără a .mai aștepta mutarea 
în... plic. Desigur condu, e- 
reti clubului va lua măsuri 
pentru buna desfășurare a 
activității și Jocurilor Jq 
club. (Ion RED) f I
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU•>

în Jamahiria Arabă Libiană
Populară Socialistă

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. t>

4CTU/HUMTE4 iN LU/HE
Acțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleară

Convorbiri intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu

si colonelul Moammer El Geddafi*
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și colonelul Moammer El 
Geddafi au avut în aceeași 
zi o nouă întîlnire în ca
drul căreia au fost conti
nuate convorbirile oficiale.

Cu acest prilej, a avut

(Urmare din pag. 1)

Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale și organizații de ma
să și obștești.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Libia repre
zintă un important eveni
ment politic în cronica 
strînselor relații de priete
nie și colaborare ce s-au 
statornicit între România 
și această țară, relații care 
au la bază înțelegerile și 
orientările stabilite cu 
prilejul precedentelor con
tacte la nivel înalt dintre

(Urmare din pag. I)

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu căldură de colonelul 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, și so
ția sa, Safia Farkash.

Un grup de copii libieni, 
îmbrăcați în costume popu
lare tradiționale, a oferit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori. 

loc un schimb de vederi 
în probleme privind rela
țiile dintre cele două țări 
și popoare, precum și ale 
vieții internaționale ac
tuale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească.

Ceremonia plecării
conducătorii celor două 
state. Noul dialog la nivel 
înalt româno-libian ur
mează să deschidă, prin 
caracterul său fructuos și 
rodnic, noi orizonturi co
laborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științi- 
fie și cultural 'dintre ță
rile noastre, precum și 
conlucrării jie arena in
ternațională, în folosul ce
lor două popoare, al cau
zei păcii, înțelegerii și 
cooperării în întreaga lume. 

Aeroportul Otopeni, unde 
s-a desfășurat ceremonia 
plecării, era împodobit cu

Sosirea la Tripoli
S-au intonat imnurile de 

stat ale Republicii Socia
liste România și Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, în timp ce ră
sunau în semn de salut 21 
de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de colo
nelul Moammer El Ged
dafi, a trecut în revistă 
garda de onoare, constitui
tă în cinstea sosirii pre
ședintelui României.

Prezenți pe aeroport, 
muncitori și specialiști ro
mâni care lucrează în Ja
mahiria Libiană, în cadrul 
acordurilor de cooperare 
dintre cele două țări, au 

au loc cu acest prilej vor 
duce la identificarea unor 
noi posibilități și domenii 
de colaborare între Româ
nia și Jamahiria Libiană, 
la promovarea raporturi
lor pe un plan superior, în 
interesul celor două pd- 
poare, al progresului lor.

D î
In onoarea președin

telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Cbaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, condu
cătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie, colonel 
Moammer El Geddafi, și 
soția sa, doamna Safia 

drapelele partidului și sta
tului.

Pe frontispiciul aerogă
rii se afla portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Numeroși oameni ai 
muncii bucureșteni, aflați 
la aeroport, au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu^ 
o caldă manifestare de 
stimă și prețuire. Ei au 
urat conducătorului parti
dului și statului nostru un 
călduros „Drum bun !“, ex- 
primînd satisfacția pentru 
noul act de politică exter
nă întreprins de președin

făcut o caldă manifestare 
de simpatie conducători
lor celor două țări.

In aplauzele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu co
lonelul Moammer El Ged
dafi și doamna Safia 
Farkash, au părăsit 
aeroportul, în ma
șini escortate de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspe
ților români pe timpul șe
derii în Jamahiria Libiană.

De-a lungul arterei ce 
leagă aeroportul de capi
tala libiană, pe întregul 
traseu străbătut, mii și mii 
de oameni au salutat cu

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi au 
stabilit să fie examinate 
noi căi și mijloace în ve
derea transpunerii în via
ță a înțelegerilor conveni
te la nivel înalt privind 
dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-libiene.

n e u
Farkash, au oferit luni un 
dineu oficial.

In cursul dineului, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, colonelul 
Moammer El Geddafi și 
președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toas
turi.

tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, act menit să 
ducă la dezvoltarea relați
ilor României cu Libia, să 
întărească prestigiul in
ternațional al patriei noas
tre.

La scara avionului, un 
grup de pionieri a oferit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

La ora 9,30, aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-Se spre Libia.

prietenie pe solii poporu
lui român prieten.

La reședința oficială, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut o con
vorbire caldă cu colonelul 
Moammer El Geddafi, care 
a adresat înalților oas
peți mulțumiri - cordiale 
pentru vizita pe care o e- 
fectuează în Jamahiria-Li
biană.

A fost exprimată convin
gerea că noua întîlnire Ia 
nivel înalt va reprezenta 
un moment de o deosebită 
importanță pentru extinde
rea raporturilor româno- 
libiene.

HARARE 4 (Agerpres). 
In Zimbabwe a fost crea
tă Mișcarea națională an
tinucleară, avînd ca obiec
tiv mobilizarea poporului 
la lupta pentru salvgarda
rea păcii și prevenirea u- 
nei catastrofe nucleare. 
Organizația reunește oa
meni de știință, profesori, 
studenți, .persoane din alte 
categorii sociale.

Este necesar să se de
pună toate eforturile pen
tru a prezenta maselor
largi populare adevărul 
despre ororile unui război 
nuclear, precum și pen
tru a arăta africanilor că 
o asemenea catastrofă va 
putea afecta inclusiv con
tinentul nostru — a sub
liniat omul de știință Zim
babwean, Nigel Dower, 
unul dintre conducătorii 
mișcării.

ft

TOKIO 4 (Agerpres). Re
prezentantele organizați
ilor ' democratice de femei 
din Japonia au organizat 
la Kyoto un mare miting 
pentru pace. In cadrul ma
nifestării, vorbitoarele au 
cerut interzicerea și lichi
darea completă a armelor 
nucleare, asigurarea unei 
păci trainice pentru gene
rațiile de astăzi și de mîi- 
ne. S-a lansat chemarea ca 
în ziua de 8 martie să ai

Convorbiri sovieto—vest-germane
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

La Moscova au avut loc 
luni convorbiri între An
drei Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
și Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar, ministrul a- 
facerilor externe al R.F. 
Germania, care a efectuat 
o scurtă vizită în capitala

Retragerea trupelor israeliene 
din sudul Libanului

In conformitate cu ho- 
tărîrea adoptată duminică 
de guvernul condus de 
Shimon Peres, luni a în
ceput cea de-a doua etapă 
a retragerii trupelor is
raeliene din sudul Libanu
lui — transmit agențiile 
internaționale de presă. 
Operațiunile acestei etape 

bă loc o mare demonstra-» 
ție a femeilor pentru pace,

ft
WASHINGTON 4 (Ager

pres). La New York s-a 
desfășuțat o întîlnire a u- 
nor scriitori americani 
care se pronunță 
în favoarea păcii și dezar
mării, împotriva continuă
rii cursei înarmărilor. La 
reuniunea intitulată „Scri
itorii pentru pace" și-au 
înfățișat concepția despre 
modalitățile de salvgardare 
a păcii, de preîntîmpinare 
a unui cataclism nuclear 
scriitori ca Norman Mailer, 
Allen Ginsberg, Arthur 
Kopit, Grace Paley, pre
cum și alți actori mar- 
canți americani.

☆
ROMA 4 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul la o mare 
manifestație pentru pace 
desfășurată, duminică, la 
Veneția, secretarul general 
al P.O, Italian, Alessandro 
Natta, a propus ca la a- 
propiatele negocieri sovie- 
to-americane de la Geneva 
să se ia în considerare ur
mătoarele măsuri: înghe
țarea tuturor armamente
lor, chiar din momentul 
începerii tratativelor, re
ducerea numărului rache
telor intercontinentale și 
al celor cu rază medie de 
acțiune la niveluri minime 
și clasarea proiectului pri
vind militarizarea Cosmo
sului.

sovietică. După cum anun
ță agenția TASS, convor
birile s-au referit la evo
luția relațiilor bilatera
le, precum și ta o serie de 
aspecte ale vieții interna
ționale. Un loc important 
pe agenda întîlnirii dintre 
cei doi miniștri de exter
ne l-au ocupat apropiatele 
tratative de la Geneva din
tre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind armamentele cosmi
ce și nucleare.

ar urma să se încheie, jx>- 
trivit televiziunii israelie
ne pînă la 1 iunie. Luni, 
ele au constat în demon
tarea unor instalații și
transportarea lor pe un
nou aliniament, la sud de 
rîul Litani (la 27 km dis
tanță de frontiera israelia- 
no_libaneză).

I„Un bărbat și mai multe 
femei".
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Timpul
După cum ne comunică 

Institutul de meteorologie 
și hidrologie, între 5—8 
martie, nu se prevăd mo
dificări importante în as
pectul vremii. Cerul va fi 
variabil. Precipitații slabe, 
izolate, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoa
re vor cădea îndeosebi în 
nordul țării. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime, vor 
fi cuprinse între minus 
7 și plus 3 grade, local 
mai coborîte în centrul și 
nord-estul țării, iar maxi
mele între zero și 10 gra-

probabil
de, izolat mai ridicate în 
zonele deluroase. Diminea
ța, pe alocuri, se va pro
duce ceață, izolat existind 
condiții de producere a 
poleiului.

In București, cerul va 
fi variabil, favorabil pre
cipitațiilor slabe.» Vîntul 
va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între 4 și 7 
grade. Condiții de produ
cere a ceții.

(Agerpres)

• MOSCOVA. La Mos
cova a început o reuniune 
la care participă juriști 
sovietici și americani. Se 
examinează — precizează 
agenția TASS — probleme 
legate de necesitatea pre
venirii militarizării cos
mosului, căile de îmbună
tățire a relațiilor sovieto- 
americane, perspectivele 
procesului de limitare și 
reducere a înarmărilor nu
cleare ale U.R.S.S. și S.U.A.

• CARACAS. Din cei 
2000 de ingineri care tră
iesc în capitala venezue- 
leană, aproximativ 30 la 

sută sînt șomeri. După cum 
relatează în legătură cu 
aceasta „Diario de Cara
cas", cele mai mari greu
tăți în găsirea de locuri 
dc- muncă le întîmpină ab
solvenții institutelor națio
nale de învățămînt supe
rior.

• BONN. In luna februa
rie, în R.F. Germania au 
fost înregistrați 2 611 270 
șomeri, ceea ce reprezintă 
10,5 la sută din totalul for
ței de muncă, a anunțat, 
la Nurnberg, președintele 
Oficiului federal al mun
cii, Heinrich Franke.
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