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Șeful de brigadă Ștefan Purice, cu formația pe care o conduce la sectorul I 
al minei Petrila, a realizat suplimentar pe luna aprilie, peste 150 tonc căr
bune.

Constructorii din ca
drul Grupului Petroșani 
al T.C.H. au încheiat 
primele patru luni ale 
acestuj an cu un frumos 
bilanț. A fost îndeplinit 
integral planul , la cons
trucțiile de apartamen
te, predîndu-se benefi
ciarului 172 de aparta
mente și au fost finali
zate alte importante o-

Apartamente 
predate 

suplimentar

biective social-culturale, 
cum sînt căminul-inter- 
■nat de la Uricani, stația 
de recuperare medicala 
Petroșani.

în cinstea aniversării 
făuririi partidului, au 
fost construite și preda
te beneficiarului peste 
sarcinile de plan 10 a- 
pantamente în blocul 7 
A din Vulcan. Datorită 
ritmului bun de lucru 
au 1’ost create premise 
favorabile pentru pre
darea în cel de-al doilea 
trimestru a 278 de apar
tamente. față de 168 cjț 
se prevăzuse în plan. De 
remarcat că în curînd 
va fi terminată cons
trucția blocului 5 din 
cartierul Aeroport — 
Petroșani, cu 80 de a- 
partamente, care vor fi 
repartizate constructo
rilor veniți în sprijin în 
Valea Jiului pentru fi
nalizarea obiectivelor* 1 
suplimentare prevăzute 
în acest an (ViS.)

Activitatea productivă a 
colectivelor miniere din 
Valea Jiului s-a desfășurat 
în luna care s-a încheiat 
sub semnul marilor eve
nimente care au marcat 
începutul acestei luni — 
sărbătorirea zilei de 1 Mai 
și aniversarea a 60 de ani 
de ia făurirea Partidului 
Comunist Român. Mobili
zarea exemplară de care 
au dat dovadă toți mem
brii formațiilor de lucru 
s-a materializat în rezulta
tele obținute, rezultate care 
la majoritatea întreprin
derilor . miniere — și în 
mod deosebit a celor pro
ducătoare de cărbune coc
sificabil — sînt mult supe
rioare prevederilor de

In cadrul I.R I.U.M.P., 
întreprindere creată în 
1978 cu școpul de a spri
jini direct activitatea mi
nerilor, în urmă cu un 
an a fost dată în funcți
une o nouă capacitate de 
producție — atelierul 
mecanic Livezeni, atelier 
cu importanță deosebită 
în repararea utilajelor 
miniere. Colectivul de 
meseriași repartizat să 
muncească aici, se poate 
afirma că a început anul 
1980 de la zero și l-a în
cheiat cu .Diploma de a- 
telier fruntaș în întrece
rea socialistă pe între
prindere. Colectivul și-a 
stabilit o deviză „Din a- 
telierul nostru nici un 
produs de slabă calitate". 
Această chemare și-a în
sușit-a întregul colectiv 
care muncește cu întrea
ga pricepere și răspun
dere pentru a realiza 
numai lucrări de calitate. 
Nu a fost ușor. De la în
ceput, oamenii s-au fră-

În intîmpinarea aniversării gloriosului nostru partid
Energie electrică 
peste prevederi

începînd cu prima zi a 
acestei luni, energeticienii 
de la Paroșeni au intrat 
într-o nouă etapă de ac
țiune pentru sporirea pro
ducției de energie electri
că, prin repunerea în func
țiune a turbinei nr. 1. de 
50 MW capacitate. Colec
tivul harnic de aici se a- 
flă puternic mobilizat pen
tru a consolida rezultatele 
bune cu care a încheiat 
primele patru luni ale a- 
nului. materializate în de
pășirea cu 1,4 Ia sută a 
cantității planificate de e- 
nergie electrică, economi
sirea a 31888 Gcal la e- 
nergia termică, reducerea, 
în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, 
a numărului incidentelor 
înregistrate.

Urgențe pe șantierele 
obiectivelor s o c< a 1 e. 
Constructorii viitorului 
magazin universal din 
Petroșani definitivează 
structura de rezistență 
la primul nivel al clă
dirii.

Foto : N ȘTEFAN

mîniat, au gîndit, s-au 
ajutat și uniți, au dotat 
hala de reparat combine, 
locomotive, compresoare 
și pompe cu utilaje și 
instalații necesare și, a-

OAMENI FORMAȚI LA
ȘCOALA MUNCII

ceasta, nu numai în tim
pul programului de lucru, 
ci în multe ore de mun
că patriotică. Au perse
verat în perfecționarea 
pregătirii profesionale, în 
cunoașterea utilajelor și 
a pieselor componente de 
mare complexitate, in
comparabile cu cele re
parate cu cîțiva ani în 
urmă. S-au format mun
cind, au învățat muncind 
și rezultatele sînt pe

Conștiința — dimensiunea umană a 
profundelor transformări revoluționare 

înfăptuite de partid
O realitate înălțătoare, 

reflectată cu prisosință 
de oglinda anilor pe ca- 
re-i trăim, o consemnea
ză cronica acestor zile de 
bilanț prin care însumăm 
transformările înfăptuite 
în societatea noastră, în 
perioada de cînd la eîr- 
ma țării se află partidul 
comunist. De la un hotar 
la altul, țara este parcă 
nouă; baza materială' a 
societății s-a întărit, în- 
registrînd un neîntrerupt" 
proces de modernizare ; 
zone geografice altădată 
uitate au devenit înflori
toare, datorită unei poli
tici a armoniei, a dezvol
tării economice și sociale 
echilibrate: învățămîntul, 
știința, cultura, ocrotirea 
sănătăți; au dobîndit di
mensiuni fără precedent 
istoric. Pentru toate a- 
cestea, bilanțul nostru 
cuprinde cifre elocvente, 
care vorbesc de la sine

măsura priceperii și răs
punderii ce .caracterizea
ză acest harnic colectiv.

La intrarea în atelier 
rămîi profund impresio
nat de ordinea și curățe

nia desăvîrșite și chiar 
de „liniștea" ce domnește 
aici in sensul că fiecare 
muncitor, la locul său de 
muncă, știe ce are de fă
cut. II căutam pe șeful 
atelierului mecanic, ing. 
Aurel Stoicoiu. L-am gă
sit intr-un grup de me
seriași, alături de o com
bină aflată in reparație. 
Am purtat, un dialog cu 
ing. Stoicoiu despre oa- 

despre creșterile econo
mice, despre ritmul și 
intensitatea progresului 
înregistrat de țara noas
tră, în anii liberi ai cons
trucției socialiste.

Pentru cele mai răsu
nătoare transformări se 
pare, însă, că nu avem 
la îndemînă cifre compa
rative. Oamenii s-au 
schimbat, au cîștigat tot 
mai multă încredere în 
politica ce se împlinea 
văzînd cu ochii. Au dis
părut mentalități, au a- 
păruț convingeri înainta
te, o seamă de deprin
deri au fost înlocuite, sub 
efectul pozitiv al mutați
ilor petrecute în dome
niul tehnicii și tehnolo
giei, cu deprinderi și ap
titudini noi. Concomitent 
cu ridicare^ gradului de 
profesionalitate, fenomen 
care a cuprins colectivi
tăți întregi, îmbogățirea 
mediului ambiant și ac

menii atelierului, despre 
activitatea lor.

— A fost greu începu
tul. Mai ales că oamenii 
au venit din mai multe 
locuri, dar munca aici, 
în noua hală, i-a apropiat, 
i-a unit ca pe e familie 
demnă de zilele pe care .• 
le trăim și mă minrtresc ț 
cm ei. Mai mult de ju
mătate din ei sînt co
muniști ' și uteciști, deci 
înțeleg foarte bine sarci
nile și obligațiile ce le 
revin.

— Ați putea prezenta 
cite va nume ? *

— Multe, foarte multe. 
Dar mai întîi să intrăm 
în noua hală de produc
ție pentru prelucrări me
canice unde din luna 
martie se execută piese 
de schimb pentru utilaje 
miniere. Intr-un timp re-

Teodor RUSU
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centuarea urbanizării au 
determinat demersuri u- 
mane superioare, speci
fice noilor condiții de 
muncă și viață create în 
cadrul societății. O nouă 
existență socială a de
terminat, așadar, o nouă 
conștiință, iar transfor
mările petrecute în uni
versul convingerilor, al 
comportamentului, al ati
tudinii față de muncă, 
față de societate sînt, 
practic, de nemăsurat. Ele 
fac parte integrantă din 
bilanțul cu care ne mîn- 
drim și vin să argumen
teze, cu obiectivitate, fap
tul că în concepția parti-* 
dului dezvoltarea econo- 
mico-socială nu este în
țeleasă și înfăptuită ca 
un scop în sine, ea fiind 
subordonată dezvoltării și 
afirmării personalității u

Rezultatele lunii aprilie, temelie 
trainică pentru noi succese 

minerești in trimestrul II
—~1 . —" , ' "' -

• în cinstea aniversării a 60 de ani de ja făuri-, 
rea Partidului Comunist Român, toate întreprinde
rile miniere producătoare de cărbune cocsificabil 
și-au realizat și depășit prevederile de plan ale lunii 
aprilie, obținînd, împreună, o producție suplimentar 
extrasă de peste 5000 tone. Colectivele acestor uni
tăți au totalizat de la începutul anului un plus de 
63 000 tone de cărbune cocsificabil.

• Cea mai mare producție extrasă peste planul 
lunii aprilie au realizat-o minerii Uricaniului — 1800 
tone de cărbune -cocsificabil.

• Colectivul l.M. Lupeni, prin producția obținută 
peste prevederi în luna trecută — 1151 tone — a ri
dicat plusul înregistrat de la începutul anului la peste 
33 000 tone de cărbune cocsificabil

• Obținînd un plus de 1348 tone de cărbune în
luna aprilie, colectivul carierei Cîmpu lui Neag a 
extras peste prevederi de la Începutul anului 10 000 
tone de cărbune cocsificabil. '

IN PAGINA A 3-A:
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mane, bunăstării ș; feri
cirii omului.

Prin prisma mutațiilor 
„de conștiință", (bilanțul 
nostru a fost amplificat, 
începînd cu etapa inau
gurată de Congresul al 
IX-lea, în cei mai fruc
tuoși ani ai construcției 
socialiste, datorită con
tribuției de valoare inesti
mabilă a secretarului 
nostru general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
adusă la îmbogățirea te
oriei și practicii .construc
ție; socialiste. Intr-un a- 
numit stadiu al dezvoltă
rii societății, cînd sînt 
create condițiile necesare

Horia TOMA, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 

Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a) 

plan, Cifrele prezentate, 
care de fapt reprezintă re
alizările de vîrf ale între
prinderilor cu cele mai 
bune rezultate în această 
lună și de la începutul a- 
■nului, sînt o dovadă grăi
toare a hotărîrii minerilor 
Văii Jiului de a marca în
ceputul noului trimestru cu' 
rezultate de prestigiu, ca
re să creeze, în același 
timp, premise trainice pen
tru îndeplinirea integrală 
a tuturor prevederilor de 
plan, la sfîrșitul acestui 
trimestru, la toate minele 
Văi; Jiului.

Dacă la cea mai mare 
.parte a întreprinderilor

(Continuare îri pag. a 2-a)



Steagul roșu MARȚI, 5 MAI 1981

Manifestări dedicate 
aniversării a 60 de ani 

de la făurirea 
Partidului Comunist 

Român
• INIȚIATIVA EDU

CATIVA. La Vulcan s-a 
deschis ieri prima ediție 
a săptărnînii acțiunilor 
politico-educative, cultu
rale și sportive care se 
desfășoară sub genericul 
„Primăvara pionieriei 
yuicănene", manifestare 
organizată în perioada 
4—8 mai de Consiliul o- 
rășenesc al organizației 
pionierilor și Casa pioni
erilor, în. întâmpinarea a- 
niversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului 
Comunist Român în a- 
ceste zile vor avea loc 
schimburi de experiență, 
concursuri de creație li
terară și de desene, com
petiții sportive, dezbateri, 
prezentări de filme, se
siuni de referate și co
municări realizate de 
elevi șj cadre didactice, 
expoziții de creație teh- 
nico-științifică, întâlniri 
cu oameni ai muncii. 
Desfășurată în toate șco
lile orașului, această ma
nifestare de educație mo- 
ral-politică a elevilor cu
prinde și acțiuni al că
ror scop este creșterea 
calității învățămîntului, 
îndeplinirea angajamen
tului de muncă patrioti
că și gospodărire a loca- 

. ț lității.

• ÎNTÎLNIRI. La școli 
generale din Petroșani și 
Lupeni au fost organiza
te ieri întîlniri ale pio
nierilor și elevilor cu 
activiști de partid, care 
au expus pagini din glo

rioasa istorie a Partidu
lui Comunist Român.

• EXPOZIȚIE. La Pa
latul culturii din Lupeni 
s-a deschis expoziția de 
artă plastică „Omagiu 
partidului" care cuprinde 
lucrări realizate în toate 
unitățile de pionieri din 
Valea Jiului. închinată 
aniversării a 60 de ani de 
la făurirea partidului, ex
poziția (deschisă pînă ia 
10 mai) este o sinteză a 
talentului artistic al co
piilor care prezintă în 
lucrările lor realitățile în 
care trăiesc și învață.

• SESIUNE DE CO
MUNICĂRI. La Liceul 
industrial din Petroșani 
a avut loc, la sfîrșitul 
lunii aprilie, faza pe școa
lă a sesiunii de referate 
șj comunicări realizate de 
elevi Organizată pe sec
țiuni (matematică, fizică, 
chimie, științe sociale, 
discipline tehnice), sesiu
nea s-a desfășurat sub 
semnul apropiatului eve
niment din viața națiunii 
— glorioasa aniversare a 
creării partidului.

(Urmare din pag. I)

Conștiința — dimensiunea umană 
a profundelor transformări 

revoluționare Înfăptuite de partid

Rezultatele lunii aprilie
(Urmare din pag, I)

miniere există certitudinea 
unor realizări deosebite 
pentru trimestrul II ai a- 
cestui an, la unele incă 
trebuie depuse eforturi sus
ținute pentru ca posibili
tățile existente să se trans
forme. ca și la celelalte, 
în certitudini. Ne referim 
in mod special la între
prinderile miniere Aninoa
sa și Petrila. Mina Dîlja 
nu a obținut în luna apri
lie rezultate pe măsura aș
teptărilor, existând însă,-în 
luna mai, posibilități de 
recuperare, după cum de
clara directorul minei, ing. 
Ion Vasilescu: „Măsurile 
pe care le-am întreprins, 
de repunere în ordine a 
traseului, ne vor crea con
diții ca începînd din luna 
mai să trecem la recupera
rea minusului acumulat".

O situație deosebită care 
trebuie să dea de gîndit 
întregului colectiv a apă
rut în luna încheiată - la 
mina Vulcan, mină care, 
de asemenea, nu a obținut 
rezultate la nivelul scon
tat, deși la jumătatea lunii 
aprilie directorul minei de
clara : „Colectivul nostru 
își va îndeplini astfel în 
luna aprilie și pe întregul 
an planul la extracția de 
cărbune". Este adevărat, de 
la începutul anului mina 
incă mai are producție ex
trasă peste prevederi, dar 
pentru luna aprilie apre
cierile nu au fost confir
mate de rezultate.

Exemplele prezentate, 
rezultatele obținute în pri
ma parte a anului și mai 
ales în luna aprilie, lună 
recent încheiată, trebuie să 
constituie un nou moment 
de angajare, de valorifi
care integrală șj superioa
ră a puterii de muncă și 
mobilizare a tuturor colec
tivelor miniere din Valea 
Jiului pentru obținerea de 
noi succese în producția 
de cărbune extras.

Florile și
Preocuparea gospodarilor 

orașului Vulcan avînd 
drept scop ' îmbogățirea 
zestrei pomicole, floricole 
și legumicole se materiali
zează în numeroase acțiuni 
și rezultate edificatoare, 
încă din primele zile ale 
acestei primăveri a iost 
începută și 'amplificată ac
țiunea de transportare a 
pămîntului vegetal pe zo
nele verzi ale blocurilor 
din bulevardul Victoriei, 
strada Republicii, Micro-3 
B și alte puncte ale ora
șului. Acum, gospodarii o- 
rașului au tras o primă li
nie șj au adunat: peste 
3000 tone de pămînt vege
tal a fost „depozitat" în 
noi spații plane și răzoa-’ 
re de legume și flori. O 
contribuție merituoasă în 
organizarea și materializa
rea acestei acțiuni cu re
zultatele dorite au adus a-

informăm

desfășurării vieții Ia un 
nivel ridicat. conștiința 
socialistă va devansa e- 
xistența socială. Asupra 
acestui proces își pun 
amprenta numeroși fac
tori cu acțiune pozitivă 
ca, de pildă, munca poli
tică desfășurată în orga
nizațiile de partid, așe
zarea întregi; vieți sociale 
Pe principiile și normele 
eticii și echității socialis
te, afirmarea Plenară a 
rolului comuniștilor, de 
promotori ai progresului, 
ai inițiativelor înaintate 
și creativității, în benefi
ciul colectivității. Din 
viața de fiecare zi des
prindem numeroase e- 
xemple de dăruire în 
muncă, de abnegație ca
re dovedesc o conștiință

<_______________ ____________

socialistă înaintată. Mi
nerul de astăzi, muncitor 
de tip nou, cu o pregă
tire profesională ridicată 
care-i îngăduie să desfă
șoare o muncă de înalt 
nivel tehnic intervine, în 
primul rînd din conștiin
ță, pentru soluționarea u- 
nor probleme ivite pe flu
xul extracției, în abata
jele mecanizate Ingine
rul minier, maistrul din 
întreprinderile extractive 
sînt în permanentă cău
tare a noului și promo
vează cu pasiune ideile 
novatoare rezultate din 
gîndirea înaintată a bri
găzilor. Pe șantierele de 
construcții, în celelalte 
unități economice și ins
tituții comuniștii se afir
mă mereu prin dăruire în 
muncă. Se cuvine să a- 
mintim, în acest context, 
comuniști ca Petre Cons
tantin, Teodor Boncalo, 
Constantin Lupulescu, 
Coștică Popa, Victor Bo- 
losin, loan Predoșanu, A- 
lexe Furdui, Dănilă Gaș- 
par. Marin Dumitru, de

la mina Lupeni, loan Pin- 
tecan, Pompei Tomolea, 
Koloman Toth, Tudor Mo- 
canu, de la mina Bărbă- 
teni, Vasile Răcăsanu, 
Gheorghe Pană, de la 
preparație, loan Sîrbu, 
loan Bojincă, Constanța 
Stan de la I.F.A. Vîsco- 
za, Sandu Tudor, Mihai 
Popescu, Nicolae Belgun 
de pe șantierele de cons
trucții. Toți aceștia și în- „ 
că mulți alții sînt comu
niști aflați mereu în pri
mele rînduri, mereu în 
fața celor mai dificile 
probleme ale producției, 
oameni care intervin din 
conștiință, cu idei în
drăznețe pentru întărirea 
economică a întreprinde
rilor din care fac parte, 
pentru progresul întregii 
societăți. Asemenea oa
meni, tot mai mulți la 
număr, fac dovada conști
inței socialiste înaintate, 
faptele lor de muncă, a- 
titudinea față de intere
sele generale ale colecti
vități} fac dovadă celor 
mai răsunătoare transfor

mări revoluționare petre
cute în universul convin
gerilor, al conștiinței.

La nivelul orașului Lu
peni. baza materială a 
economiei se va întări și 
moderniza, condițiile de 
muncă și viață vor cu
noaște în continuare noi 
îmbunătățiri. Se va lărgi, 
ca în întreaga societate, 
participarea oamenilor 
muncii la organizarea și 
conducerea activității e- 
conomico-sociale. Din 
toate aceste mutații pre
figurate, șe vă adinei 
procesul de afirmare a 
conștiinței socialiste îna
intate, de formare și dez
voltare a personalității 
umane, în plenitudinea 
talentului creator ce îi 
este propriu. Talentul 
maselor este pus în sluj
ba șocietății și această 
realitate înălțătoare face 
ca bilanțul nostru să fie 
de neasemuit, șj din ce 
în ce mai bogat, însnmînd 
transformările revoluțio
nare care îmbogățesc, in 
primul rînd, omul.

Locatarii blocurilor 
roești — Vulcan, teșiți 
triotîcă, au reamenajat

D 10 și D li din cartierul Co
in număr mare la muncă pa- 
spațiul din fața blocurilor.

Foto : Șt. NEMECSEK

grădinile Vulcanului
sociațiile de locatari și ce
tățenii.

Bilanțul primei etape a 
întrecerii pentru frumos și 
util, încheiată la 1 Mai, a 
gospodarilor din Vulcan 
cuprinde și alte cifre sem
nificative. Numărul de

Note edilitare

pomi fructiferi, spre exem
plu, a crescut cu 1200 pu- 
ieți de prun și măr, aduși 
de la pepiniere renumite 
din județ sau înmulțiți de 
posesori de mici livezi lo
cale. In peisajul orașului, 
ca o dovadă a traducerii 
în fapte a indicației de a 
cultiva fiecare metru de 
pămînt, și-au făcut apari
ția și se extind statornic 
grădinile de legume și 
zarzavaturi, Suprafața a-

cestora — ne asigura șeful 
oficiului de gospodărie co
munală și locativă din ca
drul consiliului popular, 
tovarășul Ștefan Hodoș ■—, 
însumează în prezent, la 
nivelul întregului Vulcan, 
8 hectare. S-a încheiat 
plantarea celor, pește 1500 
de trandafiri și continuă 
sădirea a 20 000 fire de 
diferite alte flori, pregăti
te în serele unităților eco
nomice din oraș. Totodată, 
s-au terminat plantările 
de arbori ornamentali și 
arbuști pentru garduri vii, 
numărul total al acestora 
ridieîndu-se la 12 500

Rezultate meritorii, o bo
gată zestre edilitară care 
însă este necesar să fie 
continuu dezvoltată și, 
bineînțeles, păstrată eu a- 
ceeași grijă cu care a fost 
realizată. (T.Ț.)
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utilajelor venite la repa- | 
rat, un teren spertiv, au t>

12 000 kg fier J
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nent piese .. pentru corn- |
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Cifrele-bilanț prezenta- |
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cord, 15 zile, echipa con
dusă, de lăcătușul Vasile 
Voiculescu a montat 22 
mașini unelte. In așa țel 
și-a ^împărțit oamenii din 
echipă incit să lucreze 
atît la repararea utilaje-. 
lor necesare minerilor, 
cit și la montarea mași
nilor unelte în noua hală. 
Aceasta a necesitat 
ganizare, pricepere și 
ciplină desăvîrșită. 
început evidențierea 
Vasile 
trebuie amintiți 
Anghel, Iosif Zoller, Ion 
Mihăilă,
Vintilă Durlă, Cornel Ște- 
nic, Petru Marica și mulți

Voiculescu

or- 
dis- 
Am 

cu
dar

Chițu

activitatea atelierului, 
oamenilor de . aici, ne 
tează cîteva cifre: 120 
muncitori au realizat în 
luna aprilie o producție 
marfa de 2 500 000 lei. 
Au reparat capital în a- 
cest an: 11 locomotive 
Diesel, 4 compresoare 
3 V 45, o combină de 
înaintări, iar a doua ur- 
mînd să fie terminată 
pînă la glorioasa aniver
sare a partidului. Au fi
nalizat o instalație de

loan Șoineanu,

Noi îl adăugăm și pe 
inginerul Aurel Stoicoiu, 
bun specialist și organi
zator al producției, pre
zent în fiecare „zi-lumi- 

oameni- •

a ținut 
discuției

nă" în mijlocul 
lor.

Interlocutorul 
în încheierea
noastre să afirme că re
zultatele din primele pa
tru luni ale anului sînt 
la înălțimea misiunii a- 
cestor meseriași formați

a 
ai
de

nalizat o instalație 
transport piese grele în 
subteran pentru I.M. U- 
ricani, două menoraiuri 
pentru minele Aninoasa 
și Uricani, au confecțio
nat mii de piese de 
schimb pentru utilaje șl 
instalații miniere, tn cele 
peste 1000 ore muncă pa
triotică au amenajat plat
forma, pentru depozitarea

colectat
vechi, 4500 kg fontă, 1300 î 
kg aluminiu și bronz. 
Recondiționează germa

presoare, locomotive și 
pompe.

te de șeful atelierului au 
în ele faptele de muncă, 

V șă întimpine cu noi suc- de pionierat ale acestui 
cese a 60-a aniversare a colectiv 
făuririi Partidului Co- ceput care, în frunte cu 
munist Român, să se a- comuniștii, își 
firme și în acest an ca contribuție importantă, 
fruntași în întrecerea s»- 1 .
cialistă. Dintr-un carne- parate, la sporirea 
țel unde are notată la zi ducțici de cărbune.

I
harnic și pri- | 

aduce o |
w,»», importanta, f
prin utilajele miniere re- | 

pro- j

tățenilor din satele men- ’ 
ționate și al unităților de 
producție de pe raza co
munei Banița. In atenția 
consiliului popular comu
nal și al cetățenilor se află, 
în continuare, amenajarea 
refugiului de pe partea o- 
pusă, în același punct. 
Noile stații de autobuz vor 
servj și turiștii ce vor vi
zita cabana Peștera Bolii.

Rubrică redactată de 
Tpma țAțARCA

• CABANA „PEȘTERA și încărcarea materialului 
BOLII", începînd de luni, lemnos pentru subteran, 
4 mai a.c., este închisă în organizate pînă acum, ș-au 

Clara 
Miohici, 
Mifiaela generală Aninoasa (coman

dantul centrului prof. ‘Teo-

• .CONCURSUL APLI- cea și Marius Gavrilescu. 
CATIV P.T.A.P. desfășurat In 16 mai ei vor participa 
recent la Petroșani a fost ]a faza municipală a con- 

' • cîștigat de reprezentanții cursului.
pionierilor de la Școala

vederea unor ample lu
crări de igienizare și re- 

■ novare care vor fi efectu
ate în cursul acestei săp- 
tămîții.*

• ÎN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI Tinerii'din or
ganizația U.T.C — TESA 
de la I.M. Loriea au ho-

• PREGĂTIRI. De ieri, 
la fostul magazin 
zeluri și produse 
din Petroșani au 
lucrări de reparații și igi
enizare, după care vor ur
ma cele de adaptare și do- _  _ ___e__
tare. Aici se va muta în tărît să efectueze săptămî- 
curînd cofetăria „Nufărul" na^ cîte două ore de mun-

. .. „ . „ . ca patriotica m depozitulcare funcționează mea in de lemne al minej La gc. 
zonă din strada Republicii țiunlle de. muncă patriotică 
în curs de dezafectare. avînd drept scop stivuirea

de me- 
lactate 

început

remarcat tinerele 
Lungu, Maria 
Cristina Cimpu, 
Pop, Aurora Chirimbu.

• LA PRIMUL din cele dor Trifa). Ei au obținut 
două rezervoare de 
aflate în construcție 
dealul din nord-estul 
troșaniului, ca urmare 
sporirii forțelor de mun
că cu care lucrează aici 
maistrul Ilie Catilina, s-a 
încheiat operația de tur
nare a betonului în fun
dație

apă,
Pe

Pe- 
a

• NOUA STAȚIE DE 
AUTOBUZ. In apropierea 
drumurilor ce leagă satele 
Jigoreasa, .Căprărești, Ar
suri și altele aparținătoare 
comunei Banița cu DN 66, 
s-a amenajat. pe partea 
dreaptă a sensului de mers 
spre Petroșani, o stație 
pentru transportul în co
mun. Noua stație, dotată 
cu adăpost pentru călători, 
este rezultatul inițiativei 

niela Pîrvu, Neluțu Nicol- și sprijinului activ al ce-

rezuitate foarte bune atît 
ia pista aplicativă, cit și 
îa orientarea turistică și 
tir CU- a!'ma cu aer com
primat. Din echipaj au 
făcut parte elevii Mircea 
Adămuț, Viorel Habina, 
Dan Balogh, Viorica Steț, 
Florentina Hălmaciu, Da-

)

I
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Fotbal, divizia A

Victorie
Jiul 
con- 
vite- 
doar

Sport o S

Start în competiția 
festivă „8 Mai “

port • Sport • Sport

C.M.E.F.S., în colabora
re cu Comitetul municipal 
al U.ȚJ2. șl Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, a 
inițiat o competiție poli
sportivă interasociații (în
treprinderi și 
la ramurile: 
fotbal. handbal, 
șah, tenis de cîmp și 
nis de masă, dedicată 
niversării a 60 de ani 
la făurirea partidului.

După disputarea pri
melor întreceri la fotbal 
și handbal s-au înregis
trat următoarele rezulta
te : I.M. Petrila — 

te-
a-
de

&

I.R.I.U.M.P. 2—5; I.M. 
Dîlja — I.U.M.P. 2—3; 
I.M. Livezeni ,— Spital 
Petroșani 3—0 (fotbal) și 
I.M. Petrila — I.M. Live
zeni 14—13 (handbal).

Cu prilejul finalei pe 
țară a tradiționalei com- 

instituții) 
atletism, 

volei, petiții „Crosul pionieru- 
lui“. desfășurată pe sta
dionul ‘ Republicii 
București, pioniera 
Tordai de la Școala 
rală nr. 4 Petroșani
ținut un merituos loc IV, 
în cadrul categoriei 11-12 
ani.

din
Eva 

gene- 
a ob-

A. SLĂBII

JIUL PETROȘANI — 
A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 
(1—1). Duminică. echipa 
Jiul a obținut o victorie 
la limită, reușind să de
pășească doar cu mari 
eforturi un adversar difi
cil. întreaga echipă a lup
tat din greu pentru obți
nerea victoriei, pe un te
ren alunecos peste care a 
cernut și o ploaie

- Replica fotbaliștilor 
Tg. Mureș a fost
Oaspeții aii dovedit o mai 
bună pregătire fizică, O 
putere de penetrație me
reu proaspătă în atac pî- 
nă în finalul meciului.

Prima repriză a debutat 
prin asalturi repetate. în 
trombă, inițiate de către 
ataeanții echipei noastre. 
Giuchici. Lăsconi și Varga 
si-au dovedit forța 
penetrație așteptată 

rece, 
din 

dîrză.

de 
de

spectatori. In min. 2 pri
mul șut pe spațiul porții 
echipei A.S.A. a fost „sem
nat*1 de Varga. Urmează o 
suită de încercări nereu
șite de a pătrunde în ca
reul echipei oaspeților, iar 
în min. 7 Jiul deschide 
scorul. Giuchici a intercep
tat o centrare și adversa
rul său direct, depășit de 
fază, a fost nevoit să-l tra
gă de tricou, în marginea 
careului. Arbitrul a acor
dat corect lovitură liberă. 
Stoica a descoperit o bre
șă în zidul de apărători și 
a înscris în colțul din 
dreapta sus un gol de 
toată frumusețea. Galeria 
Jiului se trezește. Cresc si 
speranțele noastre într-o 
victorie la scor. Dar pentru 
puțin timp. După un șir 
de ratări ale unor ocazii 
favorabile de a majora 
scorul, dintre care sînt de 
menționat cele din min. 9 
(Lăsconi) și 10 (Giuchici), 
fotbaliștii de la Jiul în
cep să dea semne de obo
seală. Oaspeții se replia- 
ză cu mare rapiditate si 
lansează contraatacuri prin 
care reușesc uneori să de

pășească linia fundașilor 
și să șuteze periculos pe 
spațiul porții apărate de 
Cavai. Numai datorită in
tervenției de mare dărui
re și spectaculozitate a 
portarului nostru, fotbaliș
tii de la A.S.A. n-au egalat 
în minutul 15. cînd' fun
dașul Fodor interceptează 
în careu o centrare pre
cisă șî ratează o mare o- 
cazie față în față cu Ca
vai.

In min. 20, la o lovitură 
liberă, o minge trimisă de 
Șumulanschi șterge bara 
transversală, iar în min. 
29 șl Giuchici- expediază o 
minge în bară.

Spre sfîrșitul reprizei, 
inițiativa a fost preluată 
de fotbaliștii echipei 
Tg. Mureș, fapt care per
mite egalarea. La un ba
nal corner, întreaga apă
rare a echipei noastre es
te prinsă pe picior greșit. 
Biro I, infiltrat în careu, 
nemarcat la timp, înscrie 
pe lîngă Cavai.

Cea de-a doua repriză

din

debutează conform acele
iași scheme tactice, 
domină, 
traatacă 
ză. Sint 
ratările 
perante

da r A.S.A. 
periculos. în 
de menționat 
de-a dreptul exas- 

. .. .... ale lui Giuchici. 
care, dealtfel, a fost mar
cat îndeaproape de doi 
adversari. In min. 62. Haj- 
nal reușește să scoată de 
pe linia porții o minge 
trimisă cu capul spre poar
ta goală de către Giuchici. 
Un minut mai tîrziu, arbi
trul acordă corect o lovi
tură de la 11 m în favoa
rea echipei Jiul. Execută 
Șumulanschi înscriind cel 
de-al doilea gol care con
semnează victoria.

Raportul mingilor expe
diate pe spațiul porții. 
16—14 pentru Jiul, expri
mă clar că oaspeții au fost 
dominați. Dar această cons
tatare are doar o valoare 
statistică. Jocul propriu-zis 
a pus în evidență unele 
carențe îndeosebi la capi
tolul pregătirea fizică a 
fotbaliștilor de la Jiul.

A arbitrat corect. O. An- 
derco. ;

JIUL: Cavai, Grigore 
Neagu, Rusu, Miculescu. 
Varga (min. 74 Stoiehiță), 
Giuchici, Stoica, (min. 80 

Schmidt). Șumulanschi, 
Lăsconi, Sălăgean.

Viorel STRĂUȚ

Divizia B

US

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Finalul a salvat spectacolul...
MINERUL URIC ANI — 

I.M.C. BIRCEA 6—0 (1—0). 
Paradoxal, în primele mi
nute, gazdele sînt domina
te. Kelemen și portarul 
Găti se află insă la pos
turi. abia după primul 
sfert de oră minerii „des
coperă" poarta adversă : 
în urma unui corner exe
cutat de Munteanu. Bă
lan introduce balonul, eu 
genunchiul, în plasă (min. 
16). Departe de a se im
pune. fotbaliștii din Vale 
deziluzionează șl o bună 
parte din repriza secun
dă, dar din min. 55. cînd 
Andraș a mărit handi
capul, apele se limpezesc.

TELEX

Ecouri după meciul Anglia - Ktmânia
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Pe marginea recentului 
meci de fotbal România — 
Anglia, disputat la lon
dra în preliminariile cam
pionatului mondial, presa 
engleză continuă să publi
ce ample comentarii. Zia
rul „Daily Telegraph" scrie 
că nici cel mai pesimist su
porter al soccerului brita
nic nu ar fi îndrăznit să 
pronosticheze că echipa 
României va lua 3 puncte 
din 4 în meciurile cu An
glia. Dar pe teren lucruri
le s-au petrecut alttel. Se
lecționata engleză a căzut 
victimă unui fotbal de
fensiv ordonat, practicat de 
o echipă bine instruită și 
care a demonstrat foarte 
clar că un rezultat de e- 
galitate atît de valoros in 
cursa de calificare poate 
îi obținut chiar și la Wem
bley. Echipa Angliei se a- 
flă în fața unui viitor la 
fel de sumbru ca în urmă 
cu trei ani și jumătate, cînd

■

Minerii combină mai bine 
la mijlocul terenului prin 
Munteanu și Danciu, îna
intașii bine serviți se rea
bilitează după preceden
tul semieșec în teren pro
priu. înscriind patru go
luri prin Vasian (57), Puș
caș (76 și 82). Sarcina pe
cetluirii scorului final i-a 
revenit, cu patru minute 
înainte de final, portaru
lui Găti, care a transfor
mat lovitura de pedeapsă 
acordată pentru fault în 
careu asupra lui Bălan. 
La juniori 3—2 în favoa
rea minerilor. (IHe'COAN- 
DREȘ)

Greenwood a preluat con
ducerea tehnică de la Don 
Redy. Deocamdată nu se 
pune problema înlocuirii lui 
Greenwood, conducerea fe
derației acordîndu-i în con
tinuare încredere. Cronica
rul ziarului „Daily Express" 
își aduce aminte că în a-, 
nul 1973 Anglia a ratat ca
lificarea pentru că a fost 
ținută în șah de Polonia. 
„Atunci un portar, pe nu
mele său Tomaszewski, a 
rezistat echipei engleze. Cu 
opt ant mai tîrziu ne-a de
jucat planurile tot un por
tar, românul Vasile Ior- 
dache". Și comentatorul 
continuă: „Deși fotbaliștii
englezi au dominat parti
da ei nu au posedat instinc
tul, inventivitatea sau in
tuiția necesară pentru a 
marca goluri. Dar lupta 
pentru calificare în grupa 
a 4-a europeană continuă, 
întrucît România și Anglia 
mai au de jucat de cite 
două ori cu formația Un
gariei.

Fază din meciul Jiul 
— A.S.A. Tg. Mureș. U- 
nul dintre puținele a- 
tacuri la poarta oaspeți
lor, care s-au apărat e- 
xemplar în fața unei 
linii de atacanțj neins
pirate și lipsite de pu
tere de finalizare.

CLASAM E N T U L
J. Univ. Craiova 26 17 2 7 50-2J 36
2. Dinamo- 26 14 5 7 43-23 33
3. F.C. Argeș 26 13 3 10 39-29 29
4. S.C. Bacău 26 12 5 9 37-32 29
5. F.C.M. Brașov 26 12 5 9 30-26 29
6. Corvinul 26 12 3 11 46-34 27
7. Steaua 26 10 7 9 40-33 27
8. „Poli** Timisoara 26 12 3 11 26-31 27
9. „U“ Cluj-Napoca 26 12 3 11 35-40 27

10 Chimia Rm. Vikea 26 12 3 11 37-43 27
ÎL Jiul 26 12 1 13 34-33 25
12. Sportul stud. 26 11 2 13 34-32 24
13. F.C. Olt 26 9 6 11 28-35 24
14. A.S.A. Tg. Mureș 26 10 4 12 38-46 24
15. ..Poli*' lași 26 9 5 12 35-37 23
16. Progresul Vulcan 26 9 5 12 33-44 23
17. F.C. Baia Mare 26 8 3 15 26-43 19
18. F.C.M. Galati 26 6 3 17 29-54 15

ETAPA VIITOARE (du. _ f,C. Olt. Corvinul
minică, 17 mai): F.C. Baia Sportul stud .. „Pe li*' Ti-
Mare — Univ. Craiova, 
,,U“ Cluj-Napoca — Stea
ua, Jiul — „Poli*' Iași,

mișoara
lăți, Diname

F.C.M
— Chi

Ga- •.
iiia

Progresul Vulcan -— S.C. Rm. Vi]cea, F.C. Ai geș
Bacău, A.S.A. Tg. Mureș — f C.M. Bj•așov.

BREVIAR
Fază din meciul Mi

nerul Lupenj — U.T.A., 
disputat pe stadionul 
„Minerul" din Lupeni.

+ RUGBl, divizia A : 
Știința Petroșani — Steaua 
București 15—19 (3—12).

♦ ■ POPICE. In urma dis
putării ultimelor jocuri 
din cadrul campionatului* 
municipal de popice pe e- 
chipc. formația minerilor 
din Lonea s-a situat pe 
primul loc în clasamentul 
general. Clasamentul fi
nal: 1. Parîngul Lonea : 
16 14 0 2 33 843 =-- 28 punc- 

Minerul Aninoasa:te; 2.
16 11 0 5 37 510 = 22; 3. 
Constructorul minier Pe
troșani: 16 10 0 6 37 174 = 
20; 4 Minerul Lupeni: 16 
4 0 12 35 911 = 8; 5. Jiul 
II Petrila: 16 1 0 15 21 837 
= 2.

In afara echipei cîștigă- 
toare, o comportare dem
nă de luat în seamă a avut 
echipa minerilor din A- 
ninoasa. care, după o ab
sență de mai multi ani în 
activitatea competițională. 
a reușit să se claseze pe 
locul secund.

S. BALO’

iții n-au
MINERUL LUPENI —

U.T. ARAD 1—0 (1—0).
Nu numai jucătorii Mine
rului, dar și cei peste 3 500 
de spectatori au răsuflat 
ușurați, în min. 91, cînd 
arbitrul Constantin Ghiță. 
care a arbitrat foarte bi
ne. a fluierat sfîrșitul jo
cului. Practic era de neo
prit echipa U.T.A. în cursa 
sa spre gazoanele diviziei 
A. Gazdele au abordat 
jocul cu o prudență deo
sebită nu numai în apă
rare, dar și în atac, știind 
că orice minge irosită 
poate declanșa contra
atacuri periculoase. Așa 
a și fost; Coraș și Cura 
în prima repriză, Csordas 
și Vaczi. în cea de-a doua, 
au pus deseori in pericol 
poarta lui Homan, Iată 
însă momentele „fierbinți*' 
ale partidei: deși gazdele 
au lovitura de începere, 
textiliștii provoacă emoții 
în tribune încă din min. 
2 cînd Coraș este depose
dat la limita careului de 
16 m. Peste două minute 
se consumă prima și tot
odată cea mai mare ocazie 
a gazdelor: Sebestyen cen
trează, de două ori conse
cutiv, ultima oară Ion • Je
nică ratează un voleu la 
numai 2—3 m de poarta 
lui Ducadam. Cu timpul, 
minerii se instalează trep
tat în jumătatea de teren 
a arădenilor, consumîndu- 
se cîteva ocazii bune (min. 
8 Burghel și min. 20 Se
bestyen), ultimul insistă

Foto: loan BĂLOI

cedat ușor..• ••

pericol poarta 
jon 

prea 
{de
cen

în min. 22 la o minge în 
adîncime, Ducadam iese 
neinspirat, se încurcă cu 
Giurgiu, mingea ricoșează 
la marginea careului ma
re de unde Ion Jenică îns
crie printre Bîtea și Kuk
la, în poarta goală: 1—0.

In min. 25 Burghel, pă
truns în careu, este de
posedat în ultimul mo
ment de Kukla. galeria 
gazdelor (prea puțin acti
vă în ultimul timp) este 
redusă la tăcere de gafa 
lui Truică, reparată de 
Leordean. r Pînă la pauză, 
fazele fierbinți alternează 
de la o poartă la alta: 
min. 29 ezitare Ion Jenică 
la numai 10 m de poartă; 
min. 31 Homan salvează 
șutul expediat de Cura de 
la 14 m; min. 38 Sebesty
en ajunge tîrziu la o min
ge revenită din bară la 
lovitura de cap a lui Col
ceag; min. 42 — slalom 
Marcu oprit însă . în ca
reu de Bprdangiu. Re
priza a doua scade mult 
ca nivel tehnic. Deși. ac
țiunile de atac inițiate de 
Burghel (din ce în ce mai . 
bune) șj Ciorîia pun în 
permanent 
apărată de Ducadam, 
Jenică se dovedește 
mic pentru... un duel 
gal cu masivii fundași 
trali Hirmler si Kukla. iar 
Sebestyen are doar scli
piri de moment. Pe fon
dul dominării teritoriale 
a gazdelor. U.T.A. dove
dește că avansul consistent 
în clasament nu este în- 
tîmplător si după ce Ion 
Jenică. Colceag și Sebesty
en ratează majorarea sco
rului, șutind slab sau pes
te poartă, doar sansa >] 
salvează pe Homan do 
două ezitări ale apărării 
imediate, hărțuită mereu 
de Vaczi și Csordaș. Par
tida se încheie cu o mare 
ocazie a lui Boloș. în 
timp ce spectatorii aplau
dă cele două echipe pen
tru jocul bun disputat în 
deplină sportivitate și în
cheiat cu victoria merita
tă si prețioasă a gazdelor.

MINERUL: Iloman —
Leordean. Burdangiu, Trui
că, Greu — Ciorîia, Gu- 
ran (min. 75 Petre Po
pa), Burghel — Colceag 
(min, 56 Boloș), Ion Jenică. 
Sebestyen.
loan Alexandru TĂTAR

(min. 75 Petre Po- 
Burghel — Colceag
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Vizita oficială de prietenieManifestări peste hotare, 
consacrate aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român

în Indonezia a delegației 
parlamentare române

RANGOON 4 (Agerpres). 
— Anul trecut, suprafața 
agricolă irigată a Birma- 
niei a crescut cu aproape 
6 la sută. In ultimii 20 de 
ani au intrat în funcțiune 
peste 260 mari sisteme de 
irigații, 
prafață 
un milion

Aniversarea a 60 de ani 
de la făurirea Partidului 
Comunist Român continuă 
să fie marcată peste ho
tare prin manifestări ce 
prilejuiesc sublinierea sem
nificației acestui important 
eveniment ,în- istoria po
porului român, a realiză
rilor dobîndite de țara 
noastră in toate sferele de a Asociației de prietenie 
activitate în anii construe- — - ■
ție; socialiste.

La Ceske Budejovice, în 
R.S. Cehoslovacă, a fost 
organizată o seară priete
nească dedicată României, 
în cadrul căreia Marcel 
Mămularu. consilier al 
ambasadei noastre la Pra- 
ga, a vorbit despre sem
nificația acestei aniversări, 
scoțînd în evidență succe
sele obținute de poporul 
român în edificarea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în sălile 
a orașului 
poziția de 
gini din 
cum și un stand cuprin- 
zînd cărți din domeniile 
social-politic, 
științific și al literaturii 
beletristice La loc de frun
te au fost expuse volume 
din <--'erele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La Budapesta, Ambasada 
României a organizat o 
gală a filmului, în cadrul 
căreia a fost prezentat do- 

’ cumentarul „Congresul al 
Xll-lea al P.C.R.". în sa
loanele ambasadei a* avut 
loc vernisajul unei expozi
ții de fotografii ce înfăți
șează imagini ale unor do
cumente ș; momente im
portante legate de crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, a luptei sale revo
luționare.

La Geneva, la Institutul 
Universitar de Studii Eu
ropene și la Institutul U- 
niversitar de înalte 
Internaționale, prof 
Candea, secretar al 
ației „România", a 
despre istoria României 
contextul european și 
niversal.

Sub egida Asociației 
prietenie Austria — Româ
nia, la Viena a avut loc o 
manifestare culturală, în 
cadrul căreia a fost pre
zentată o conferință dedi
cată dezvoltării social-eco- 
îiomice a României.

La Helsinki a avut Ioc 
vernisajul expoziției de 
grafică contemporană ro
mânească.

în alocuțiunile rostite s-a 
subliniat importanța ani
versării Partidului Comu
nist Român în viața na
țiunii noastre.

Filiala din Hameenlinna

Casei de cultură 
s-au deschis ex- 
fotografii „Ima- 
România", pre-

economic.

studii 
Virgil 
Asoci- 
vorbit 

în 
u-

de

Finlanda — România a 
organizat o seară dedicată 
României. în 
rostite, a fost 
grija partidului 
nostru pentru 
continuă a nivelului 
trai al oamenilor muncii. 
A avut loc o gală de filme 
documentare.

La Tanger, în Maroc, a 
avut ioc vernisajul expo
ziției „Grafica militantă 
românească". organizată 
sub egida Asociației Ba
zinului mediteranean.

La Biblioteca națională 
din capitala Coastei de 
"Fildeș, Abidjan, au fost 
organizate seri ale filmu
lui documentar românesc, 
în cadrul cărora au fost 
prezentate realizări ale 
cinematografiei noastre de
dicate succeselor de seamă 
ale poporului român în 
opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, neobositei ac
tivități în fruntea partidu
lui și statului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, presti
giului . României pe plan 
internațional.

La Damasc a fost inau
gurată, sub patronajul mi-

cuvîn tarile 
subliniată 

și statului 
ridicarea 

de

nistrului sirian al culturii 
și orientării naționale, 
„Săptămîna filmului ro
mânesc".

Revista indiană „Interna
tional Reporter" a publicat 
un amplu articol consacrat 
activității Republicii So
cialiste România în cadrul 
Organizației Națiunilor U- 
.nite. Articolul este însoțit 
de o fotografie a președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„România militează pen
tru pace" — este titlul sub 
care ziarul „Arab Times", 
care apare în Kuweit a pu
blicat un articol, însoțit de 
fotografia președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, în care se subliniază 
că principiile păcii, cola
borării, independenței 
egalității consecvent 
movate de România, 
la baza politicii 
externe.

Scoțînd 
prestigiul 
România 
prin activitatea sa interna
țională, ■ ziarul reliefează 
personalitatea de înalt 
prestigiu a secretarului ge
neral al P.C.R.. subliniind 
că „președintele Nicolae 
Ceaușescu este arhitectul 
acestei politici de colabo
rare cu toate țările globu
lui, inițiatorul și promoto
rul deschiderii politicii ro
mânești spre cele patru 
puncte cardinale ale lumii",

(Agerpres)

acoperind o su- 
agricolă de peste 

hectare.

pe

Și 
pro- 
stau 

noastre

în evidență 
dobîndit de 
plan mondial,

JAKARTA 4 (Agerpres). 
— Delegația parlamentară 
română, condusă de Iosif 
Szasz, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
care face o vizită, oficială 
de prietenie în Indonezia, a 
avut o întrevedere cu Da- 
ryatmo, președintele parla
mentului. Cu acest prilej, 
s-a relevat dezvoltarea con
tinuă ascendentă a relați
ilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri în
tre cele două țări, popoare 
și parlamente și a fost ex
primată, de ambele părți, 
convingerea că există rea
le posibilități de intensifi
care o conlucrării bilatera
le, mai ales în domeniul 
schimburilor comerciale si 
cooperării economice. a- 
vînd în vedere caracterul 
complementar al economi
ilor celor două țări. pro
gramele lor de dezvoltare. 
S-a reliefat hotărîrea par
lamentelor din cele două 
țări de a acționa pentru di
versificarea și lărgirea con
lucrării reciproc avanta
joase, a sprijinirii încheie
rii unor înțelegeri pe ter
men lung în diferite dome
nii de activitate.

In legătură cu unele pro
bleme ale vieții internațio
nale, s-a relevat necesita
tea sporirii participării ac
tive și hotărîte a parlamen
telor la soluționarea pro
blemelor complexe ale lu
mii contemporane, în con
cordanță cu aspirațiile de 
pace, colaborare și înțele
gere ale popoarelor. Părți
le s-au pronunțat pentru 
intensificarea contactelor 
româno-indoneziene pe plan 
parlamentar, reafirmîndu-se 
hotărîrea de a dezvolta co
laborarea dintre cele două 
grupuri naționale în cadrul 
Uniunii interparlamentare. 
_Delegația Marii Adunări 
Naționale 
.menea, 
Mochtar 
ministrul 
al Republicii Indonezia.

Procedîndu-se la un 
schimb de vederi în legă
tură cu actuala situație pe 
plan internațional, a fost 
evidențiată buna colaborare 
dintre România și Indonezia 
în cadrul O.N.U.. al Grupu
lui „Celor 77“, în mișcarea 
de nealiniere și în alte 
ruri.

a avut, de ase- 
o întîlnire cu

Kusumaatmadja, 
afacerilor externe

fo-

O
LOME 4

In Togo se 
multe proiecte de dezvol
tare.. economică; printre 
care și construirea a două 
mari întreprinderi de egre- 
nat bumbac în localitățile

(Agerpres). — 
vor realiza mai

in curs
de deivoitare

Lama—Kara și Notse. Se 
are în vedere și extinde
rea capacităților de trafic 
ale aeroportului interna
țional din Lome,
a permite încărcarea 
descărcarea avioanelor 
transport 
tate.

pentru 
si 

de 
de mare capaci-

O

Situația din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres). — 

Potrivțt informațiilor trans
mise de agențiile interna
ționale de presă, artileria 
israeliană și cea a forțelor 
de dreapta libaneze, con
duse de maiorul disident 
Saad Haddad, au bombar
dat în noaptea de dumini
că spre luni localitățile 
Jurmok, Rihane, Aicheih 
și Mahmoudieh. A fost 
supusă unui intens tir de 
artilerie 
Nabatiyeh, 
importante 
riale.

Luni dimineața, artileria 
israeliană a bombardat lo
calități din sudul Libanu
lui,* adaugă agenția U.P.I.

in același timp, aviația is- 
reliană a efectuat zboruri 
de recunoaștere asupra zo
nelor din 
a regiunii

sudul libanez și 
Bekas.

O
4 (Agerpres).

Declarație SWAPO
în problema Namibiei

și localitatea 
înregistrîndu-se 
pagube mate-

BEIRUT
— Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, l-a primit 
luni pe vicepremierul și 
ministerul sirian al afa
cerilor externe. Abdel Ha
lim Khaddam. sosit într-o 
vizită la Beirut. Au fost 
examinate, potrivit postu
lui de radio libanez, pro
bleme legate de restabili
rea calmului și a reconci
lierii naționale în Liban.

LUANDA 4 (Agerpres). 
Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) a dat publicită
ții, la Luanda, o declarație 
în care condamnă poziția 
statelor occidentale mem
bre permanente ale Consi
liului de Securitate pen
tru veto-ul prin care au 
blocat impunerea la sanc
țiuni obligatorii împotriva 
regimului rasist, de la Pre
toria, ce ocupă în mod ile
gal teritoriul Namibiei. 
Țările occidentale, preci
zează declarația, vizează o. 
reglementare de tip neoco
lonialist a. problemei na- 
mibiene, admițînd un regim 
marionetă impus de ocu- 
panții din R.S.A.

Pe de altă parte, 
SWAPO se pronunță îm
potriva examinării proble
mei Namibiei în afara ca
drului Organizației Națiu
nilor Unite, subliniind că 
O.N.U. este singurul orga
nism competent pentru re- 

. zolvarea acestei probleme.

FILME

relatează că poliția a reu
șit să-1 aresteze pe cel 
de-al doilea atentator.

SĂRBĂTORIRE. Zeci de 
mii de tokioți au fost, du
minică, oaspeții celei de-a 
22-a ediții a sărbătoririi 
anuale a ziarului „Akaha- 
ta", organ central al Parti
dului Comunist Japonez. Au 
fost organizate dezbateri 
consacrate in special tema
ticii dezarmării și interzi
ceri; armelor nucleare, 
precum și manifestări cui- 
iural-artistice.

Da- 
luni 

pre-

ții De asemenea, s-au des
fășurat mitinguri și alte 
manifestații de protest ale 
cadrelor didactice și ele
vilor împotriva măsurilor 
anunțate de autorități pri
vind închiderea unor insti
tuții de învățămînt.

ATENTAT. Potrivit a- 
gențiilor France Presse și 
E.F.E., luni, in centrul Ma- 

. dridului, a fost comis un 
atentat în care și-au pier
dut viața generalul de bri
gadă Andres Gonzalez Su- 
so, șeful artileriei de coas
tă și fost șef al serviciu
lui de presă al Ministeru
lui Apărării, precum și un 
membru al poliției. Unul 
dintre autorii atentatului a 
fost ucis. Agenția E.F.E.

CONVORBIRI. La 
mase s-au încheiat 
convorbirile dintre 
ședințele Hafez Al Assad
și președintele Republicii 
Populare Bangladesh. Ziaur 
Rahman, care a efectuat 
o vizită oficială de două 
zile în Siria. Dialogul la 
nivel înalt din capitala si
riană a fost consacrat, po
trivit genției Q.N.A., exa
minării unor aspecte ale 
situației din Orientul A- 
propiat și din Asia, altor 
probleme internaționale de 
interes pentru cele două 
țări. AU fost abordate, tot
odată, posibilitățile : extin
deri și adîncirii relațiilor 
bilaterale pe multiple pla
nuri, în special în domeni
ile economic și comercial.

DEMONSTRAȚII. în ul
timele zile, la Boston au 
avut loc mari demonstrații 
de protest împotriva con
cedierilor din rîndul func
ționarilor și muncitorilor 
din serviciile muncipalită-

TASS. Această poziție — 
remarcă observatorii de 
la Haga — se integrează 
opoziției existente în cercu
rile cele 
Olanda și
N.A.T.O.
proiecte
doptate în Alianța 
Atlantică în ultimii ani.

RECESIUNE ECONOMI
CĂ. Accentuarea fenome
nelor. de recesiune econo
mică în Marea Britanie s-a 
repercutat în primul rind 
asupra celor ce muncesc, 
pentru prima oară de la 
„Marea criză" a anilor ’30 
numărul celor fără locuri 
de muncă depășind nivelul 
de 2,5 milioane

REFUZ DE , ACORD. 
■ Compania de aviație civilă 
. olandeză „KLM“ a refuzat 
. să încheie cu N.A.T.O un 

acord privind punerea la 
dispoziția Alianței Nord- 
Atlantice a avioanelor a- 
cestei societăți pentru 
transportul militarilor a- 
merieani în Europa în ,si-

• tuații de criză" — infor
mează agențiile DPA și

mai largi din 
din alte țări din 

față de noile 
de înarmare a- 

Nord-

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Căldura ; Re
publica ; Pilotul ; Uni
rea : Lancea de argint,

PETRILA : Uimitorul 
căpitan Nemo.

LONEA: Ancheta.
ANINOASA: Taina

orașului
VULCAN — Luceafă

rul : Love story pe ring.
LUPENI — Cultural : 

Gornistul ; Muncitoresc; 
Dosare de mult uitate.

TV

CRIZA ÎN INDUSTRIA 
TEXTILĂ. Industria texti
lă din Japonia este con
fruntată cu mari dificul
tăți. traversînd o perioa
dă de criză. Potrivit sta
tisticilor oficiale. în luna 
aprilie a.c., în această ra
mură a’J dat faliment pes
te 100 
căror 
în cea 
rîndul

de întreprinderi, ai 
salariaț; au trecut, 
mal mare parte, în 
șomerilor.

Teleșcoală.
Evoluția vieții pe 
Pămînt — serial 
științific.
Melodii populare 
românești.

r*
RABAT

Compania 
rocană ,,Samir" a anunțat 
că a început să Construias
că în orașul Mohammedia 
un complex de fabricare a 
lubrifianților al cărui cost 
total va fi de 700 milioa
ne franci francezi. Com
plexul. Va fi dat în func
țiune în prima jumătate a 
anului 1984 și va avea o 
capacitate 
100 000 
20 000 
100 000

4 (Agerpres). — 
petrolieră ma

anuală de 
tone lubrifianți, 

tone parafină și 
tone bitum.

12,00 Partidul năzuințe- Ă 
lor și al împlini- I 
rilor socialiste I
Telex. ’ |
Telex. |

12,30
16,00 
16,05 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului. 
18,00 Almanah pionie

resc
Tînărul Karl Marx 
— film documen
tar.

i 1001 de seri.
i Telejurnal. .
1 Actualitatea eco

nomică.
i Partidului erou — 

cîntul inimilor 
noastre Emisiune 
muzical-literară.
File de cronică re
voluționară în
dramaturgia ro
mânească. „Sim
fonia patetică" de 
Aurel Baranga.

22,10 Telejurnal.

18,20

18,50
19,00
19,30

19,50

20,10

i

I
I
I
I
Iaj

Autobaza T. A. Petroșani
încadrează urgent, direct sau prin transfer

• 25 de șoferi cu stagiul militar sa
tisfăcut și cu domiciliul in mumei; 
piui Petroșani.

Condițiile de încadrare conform legi
lor nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul auto
bazei Petroșani, telefon 42040. !
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