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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreuna cu tovarâșa ELENA CEAUȘESCU, 
va efectua o vizita oficiala de prietenie 

în Republica Islamica Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, va 

efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Islamică Pakistan, la invitația președintelui acestei țări, general 
Mohammad Zia-ul Haq, în prima jumătate a lunii mai 1984
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TĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Corolarul succeselor de muncă din ziua de 1 Mai -
omagiu Zilei internaționale a Muncii

Ample lucrări de întreținere 
a utilajelor

Vulcanizatorii, 
în primele 

rînduri

„Intiinirea tineretului cu istoria
■ Amplă manifestare a adeziunii tinerei generații față de patrie și 

partid, față de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

La I.M. Lupeni, mină cu înalt grad de mecani
zare, zilele de 1 și 2 Mai au fost un bun prilej pen
tru executarea unor ample revizii și reparații la 
utilajele și instalațiile din dotare. Peste 300 de e- 
lectrolăcătuși, mineri policalificați, maiștri mecanici 
și ingineri, constituiți în echipe, au muncit în cele 
două zile de repaus cu dăruire pentru realizarea 
programului de revizii și reparații, pentru ca toate 
capacitățile de producție și utilajele din dotare să 
funcționeze normal din prima zi de lucru a lunii 
mai.

La sectorul IV, cel mai mare sector al între
prinderii, șefii de brigadă Constantin Popa, Aurel 
Manda, Paul Grasu și Teodor Boncalo, cu un grup 
de peste 40 de mineri policalificați și electrolăcătuși 
au executat revizii și reparații la combinele com
plexelor 9, 10 și 11, la transportorul TR 6 de la 
complexul nr. 12, precum și alte lucrări pe fluxul 
de transport.

La sectorul II, echipele de electrolăcătuși con
duse de loan Șburlea și Leon Hatoși, sub îndruma
rea maistrului mecanic specialist Ion Caragea, după 
două schimburi, au înlocuit tambura de la trans
portorul TR 4 din axul colector, orizontul 430, au 
efectuat revizii la combina din abatajul frontal în 
care lucrează brigada condusă de Marin Turneau.

In cadrul sectorului VI, electrolăcătușii, sub co
ordonarea maistrului principal loan Catană, au e- 
xecutat lucrări de revizii și reparații la combinele 
din abatajele frontale, conduse de Pavel Bujor și

Avram MICA

(Continuare în pag. a 2-a)

■ I.M. PETRII,A. In 
zilele de 1 și 2 Mai, vul
canizatorii și electrolă
cătușii sectorului VII, 
transport, de la I.M. Pe- 
trila au lucrat în schim
buri prelungite pentru 
revizuirea și repararea 
fluxului de transport pe 
bandă. Două echipe de 
vulcanizatori conduse de 
sing. Vasile - Petrășcioiu 
și maistrul Costa che Lu
ca au executat în cele 
două zile 8 -vulcanizări la 
benzile 3, 4, 8 și 27, în
locuind peste 300 m de 
covor de cauciuc. Prin
tre vulcanizatorii care 
s-au remarcat în aceste 
zile se numără Ion Mi- 
hanța, Ion C. Popa, Cons
tantin Curigan, Dan Ga
leș, . Petru Lug'oja, Vaier 
Morar și Vasile Căliman. 
Lăcătușii Constantin Ni- 
ca. Alexandru Vasinca, 
Mircea Florea și alții, sub 
conducerea și îndruma-, 
rea sing. Daniel Cozma. 
au schimbat capetele de 
acționare și întoarcere 
de la banda 8 A.

De Ziua tineretului, 
ieri, la Lupeni, „Intilni- 
rea tineretului cu istoria" 
a marcat inaugurarea 
manifestărilor înscrise 
în „Luna educației poli
tice și culturii socialiste 
pentru tineret", organiza
tă de Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C.

Ora 9. Spre monumen
tul „Lupeni ’29" s-au 
îndreptat mii de tineri 
din unitățile economice 
și școlile orașului, pre
cum și reprezentanți ai 
organizațiilor U.T.C. din 
toate localitățile munici

piului. In acordurile so
lemne ale Imnului mine
rilor, grupuri de tineri 
au depus coroane și jer
be de flori la monument 
în semn de cinstire a- 
dusă eroilor mineri că- 
zuți în aprigele lupte 
revoluționare, pentru o 
viață mai bună și mai 
demnă, care au avut loc 
în august 1929.

In cuvinte emoțio
nante Silviu Năstase, se
cretarul comitetului
U.T.C. de la mina Lu
peni, a dat expresie sen
timentelor de adîncă re

cunoștință ale tinerilor 
din cel mai mare colectiv 
minier al municipiului 
față de condițiile de mun
că și de viață, ce le 
sînt create, adeziunea 
lor deplină față de în
treaga politică a partidu
lui și statului, hotărîrea 
fermă de a acționa nea
bătut pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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Instantaneu de muncă 
din cadrul abatajului do
tat cu complex mecanizat 
de susținere, tăiere ți 
transport, unde iți des
fășoară activitatea briga
da condusă de minerul 

'"Constantin Ciobănoiu, for
mație de lucru fruntașă 
de la mina Paroșeni. Prin 
depășirea constantă a 
productivității muncii, bri
gada mai sus amintită se 
menține pe primele locuri 
in întrecerea socialistă pe 
mină.

Foto: N. ȘTEFAN
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Exprimînd bucuria vieții noi,
oamenii muncii din Valea

« î au sărbătorit ziua

Acțiuni cultural-educative 
și distractive

Să ne amintim cum era 
cu cîțiva ani în urmă in
tersecția de la Iscroni, a- 
dică poarta sudică a Văii 
Jiului. Ajuns aici, după 
parcurgerea istoricului de
fileu al Jiului, oaspetele 
nostru era întîmpinat de 
un pod slab și îngust pes
te Jiul de Vest pe care 
nu se puteau intersecta 
două autovehicule. Apoi 
casa aceea mult mai bă- 
trînă decit femeia care o 
locuia, aflată în mijlocul 
deschiderii dintre ramuri
le estică și vestică ale Ji
ului, atunci mai mult o

Contururi ale frumosului 
și utilului la poarta sudică 

a municipiului
groapă decit o încrucișare 
de drumuri de circulație, 
păstrau strașnic imaginea 
unui trecut sărăcăcios, în
treaga intersecție consti
tuind în fapt un punct de 
gîtuire a traficului rutier.

Odată cu asfaltarea dru
murilor care se întîlnesc

aici, intersecția a fost 
„umplută" și sistematizată 
pentru a se da fluiditate 
circulației, iar peste Jiul 
de Vest — ca și peste cel 
de Est dealtfel, dar ceva 
mal încolo de intersecție 
—, s-au construit poduri 
rutiere din beton și fier,

cu patru benzi carosabile, 
care favorizează o circu
lație normală în toate di
recțiile. In fiecare din ul
timii trei-patru ani, ele
mentelor de util și frumos 
ale începutului li s-au a- 
dăugat altele, în ritm cu 
dezvoltarea amplă a plat
formei industriale care ia 
tot mai mult locul Live- 
geniului rural de altădată.

In intersecție — poartă 
de intrare în Petroșani și

Toma ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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tilde iarăși primăvara / 
peste cîmpuri, peste plai / 
Bucuria umple țara / C-a 
venit întîi de mai. 
Cîntecul nemuritor al 
lui Ciprian 
a însoțit manifestările 
cultural-educative și ar
tistice din ziua de 1 Mai, 
desfășurate în așezămin- 
tele culturale din Valea 
Jiului. In toate cluburi
le și casele de cultură 
au avut loc seri cultural- 
educative și distractive 
pentru tineret.

La ANINOASA. încă de 
la primele ore, fanfara 

_a susținut un concert de 
promenadă. La clubul sin- 

| Picatelor a avut' loc a_ 
’ poi o expunere pe tema 
I „1 Măi — Ziua solidari- 
I tății internaționale a ce

lor ce muncesc11 după oa
re, pînă aproape de mie
zul nopții, s_ă desfășurat 
o seară cultural-distrac- 
tivă, în cadrul căreia mu
zica ușoară, folk, poezia, 
dansul au fost la ele a- 
casă.

La PETRILA, încă de 
duminică au început ma
nifestările dedicate Zi
lei muncii. Duminică sea
ra în sala clubului a a- 
vut loc spectacolul „Ti
nerețe, noi te cîntăm", 
organizat de club, în co
laborare cu comitetul o- 
rășenesc al U.T.C. Și-au

dat concursul formația 
de muzică ușoară „Raid- 
grup", soliști de muzică 
ușoară și interpreți de 
muzică folk.

Porumbescu ■ LA CABANA 
'„STRAJA11 SI AGRE
MENT BRÂIȚA. Sute de 

. familii de mineri 
și alți oameni ai muncii 
din Lupeni au petrecut 
ziua de 1 Mai la cabana 
„Straja" și locul de 
grement Brăița. 

. Gheorghe Vasile, 
ponsabilul tehnic al 
lescaunului, ne spunea 
spre seara zilei de 1 Mai, 
că la' Straja 
peste 200 de 
reținîhd și cîteva 
de familii, printre care 
Marin. Ciochia, Mircea 
Suba, Ștefan Molnar, 

dună ca- Vasile Racolța și alții-.
La agrementul Brăița 

am întîlnit sute de mi
neri cu familiile și alți 
cetățeni ai orașului 
niți 
ore 
Am 
mie 
sectorul de investiții, loan 
Moldovan, mecanic de 
locomotivă și Gheorghe 
Simota, semnalist de 
puț la sectorul XII trans
port, Alexandru Frătea- 
nu, miner la sectorul IV, 
I.M. Lupeni, pe Nicolae

a-

res-
te-

au urcat 
persoane, 

nume

i
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ve- 
să petreacă cîteva 

în mijlocul naturii, 
întîlnit aici pe Efti- 
Nicoară, miner la
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Corolarul succeselor de muncă din ziua de 1 Mai
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V A

Activitatea intensă â 
principalelor unități e- 
conomice din municipiu, 
precum și afluxul mare 
de călători au impus per

sonalului C-F-R. din cadrul 
Regulatorului de circulație 
și mișcare din Petroșani, 
tuturor stațiilor de pe 
secția Lupeni — Subceta- 
te, atenție pentru desfă
șurarea transportului fe
roviar în depline condi
ții de siguranță a circu
lației, promptitudine pen
tru o regularitate de 160 
la sută a circulației tre
nurilor de călători 
marfă.

Numai în cursul zilei 
de marți, 1 Mai, în tura 
de zi din stația Lupeni 
au fost expediate 4 tre
nuri cu cărbune, însu- 
mînd 233 vagoane și a- 
proăpe 9000 tone cu des
tinațiile Pești ș, Mintia și 
Ișalnița. In stația Petro
șani în decursul celor 24 
de ore ce au marcat ziua 
de 1 Mai au fost compuse 

21 trenuri cu 1110 vagoane, 
au fost descompuse 27 
trenuri cu 1450 vagoane 
si au tranzitat 6 trenuri 
cu 312 vagoane. (Al. T.)

La parametrii 
planificați

Printre cei aflați 
datorie în prima zi 
mai s-au numărat și
nergeticienii de la Uzina 
electrică din Paroșeni. 
După cum ne-a informat 
ieri, prin telefon, irig. 
Jan Blesneac — de la 
pupitrul de comandă al 
dispeceratului — munca 
în cadrul uzinei s-a des
fășurat la parametrii 
planificați. Au fost li
vrați în sistemul ener
getic național 70 de me- 
gawați/oră. Grupul IV a 
intrat într-un amplu 
program de revizii și re
parații. (V.S.)
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Priviți imaginea de mai sus. Copii, De Za copiii de 5—6 ani care acum 
mulți copii... O imagine caracteristică 40 ani nu cunoșteau decît praful 
■zilelor noastre, copiii fericiți ai oamem- cei CUre acum învațS nn gră-

, j dinițe poezia și cînteciil care ne-au în-
i■ -n ovj'.W' wiuiw, tcc m ■ wptti ut?<_/—”*> Ctni '
copii' comparați cu cel de acum 4Q , . , . , , .. i. , : c&re acum 40 de am tremurau de frica I
tâni 2/F/fi faito 7a fini nQtă'yi nnrivti /nit. “
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Să ne aducem aminte... Pot fi acești .... ■ , ... „c . : soțxt istoria, de la copiii de 5—6

ani ? Cei care le sînt astăzi părinți ..au 
avut aceleași condiții de trai ? La vîrs- 
ta micuților din imagine, părinții părin- r 
ților de acum îi duceau la capătul b- 
gorului, le puneău o haină sub cap șț 
adomeau, în aerul rece al primăverii. 
Acum, la aceeași vîrstă, copiii lor cresc 
in creșe și grădinițe, înțeleg de mici 
Ceva din tainele universului. Cadre ca
lificate se ocupă cu căldură de educația 
lor, le îndrumă pașii în viață, îi încon
joară cu dragoste părintească.

bombardamentelor, în România s-au pe
trecut: mutații profunde în viața econo
mică și socială, în cultură și învățămînt, 
in conștiința oamenilor.
■: ’ g..Copiii — soarele vieții noastre. Ia- 

’ tă o imagine ca atîtea altele, un exem
plu de la grădinița nr. 5 Vulcan. Sub 
îndrumarea educatoarei Ileana Budună, 
micuții meșterii mari, deschid, ochii asu
pra tainelor cunoașterii.

M. BUJORESCU

I

abatajelor
In zilele de 1 și 2 

la I.M. Paroșeni au 
executate revizii și 
parații: la toate cele

Mai 
fost 
re- 

.... _ . . , . ^ap
te combine de abataj și 
la complexele de susți
nere mecanizată. Prin
tre cei care au avut o 
contribuție deosebită la 
aceste lucrări de revizii 
și reparații se numănă . 
lăcătușii, din formațiile
conduse de Alexandru
Barna, Iosif Hornpșer, și 
Mihai Terebleceă.

K ' '■ . . A ■ •- ' -

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Bejan, precum și pe fluxul tehnologic de 
la orizontul 400. . . • i.

„In cadrul sectorului XII transport,' sector cu o 
mare rază de activitate ătît în subteran cît și lai 
suprafață, cu un mare număr de utilaje și instalații, 
în cele două zile de repaus au fost executate multe 
lucrări, ne spunea Mircea Șuba, șeful sectorului. La 
orizontul 360 — la puțul cu schip — două echipe 
de lăcătuși conduse de Victor Rusan și Vasile 
Constantinescu, sub coordonarea maistrului me
canic specialist Iosif Maternă, . au înlocuit două 
„guri“ de încărcare de capacitate mai mică, cu al
tele două de capacitate mai mare, pentru că aici va 
fi .concentrată pe flux continuu cea mai mare cafti 
titate de cărbune a minei, ■. ■ •

Un magazin apreciat 
de cumpărători

Alimentara nr. 9 din 
Dărănești — Petroșani se 
bucură de bune aprecieri 
din partea locuitorilor 
cartierului, întotdeauna a- 

. cest magazin are un as
pect îngrijit, curat și este 
bine aprovizionat, 
șefa magazinului,
Pop, am aflat că magazi
nul asigură cumpărători
lor un sortiment bogat de 
mărfuri, Toate acestea se 
reflectă în realizările ob
ținute în primele trei luni

De Ia
Sabina

din acest an. In luna mar-, 
lie, spre exemplu, aici 
s-au vîndut mărfuri în va
loare de 588 700 
dă elocventă că 
Iul magazinului, 
din Sabina Pop 
toarele Ileana

lei, dova- 
persona- 

compus 
și vînză- 
Buhăescu,

. Viorica Cîrlig și Voichița 
Davidel, dă dovadă 
multă solicitudine și con-, 
tribuie din plin la buna 
servire a cumpărătorilor.

Vasile BELDIE, 
coresp.

de

Microcentrala 
telefonică din 

materiale recuperabile
Doi meseriași, destoinici, 

electricienii loan Pobore- 
na și Alexandru Birtalam, 
de la tînăra întreprindere 
minieră Valea de Brazi au 
raportat în cinstea zilei de 
1 Mai un frumos succes. 
Din materialele recuperabi
le ei au confecționat .și 
amenajat o mierocentrală 
telefonică cu 20 de legă
turi. Prin intermediul mi- 

o
per

la sediul din 
întreprinderii 

principală și 
la Valea de

Exprimînd bucuria vieții noi
H CABANA BRA- 

DET. Pădurea din jurul 
cabanei „Brădet11 a Pe- 
troșaniului s-a dovedit și . 
în acest an, în pofida, 
timpului nu tocmai fa
vorabil, locul ■ căutat de 
sute de oameni ai mun
cii. și: familiile lor, pen
tru a petrece arminde
nul într-o ambianță tra
dițională — la .. iarbă 
verde. Aleile frumoasei 
zone de agremenet, 
durea de pini din
prejurimi, dar mai ales 
cabana și terasa din in
cinta ei s-au dovedit 

gazde primitoare. InCe- 
pînd de dimineață, dar 
mai ales după-amiază, 
parcul de odihnă „Bră
det11- a fost căutat de nu
meroși mineri de la Dîl- 
ja și Livezeni, construc
tori și alți oameni ai 
muncii, Cu familiile '
tineri și virstnici. Dacă

mulți au ieșit doar la o 
plimbare, tinerii, dintre 

care mulți studențî, au 
întins pe iarbă verde 
mese bogate. Micii, crem- 
vurștii, gustări, ca și be
rea și răcoritoarele- ofe
rite de personalul loca
lului, s-au bucurat de 
multă căutare. Iată o u_ 
nitate care întrunește ca
litățile de gazdă bună, 
datorate responsabilului 
Constantin Tesliei, preo

eupat mereu să întîm- 
pine oamenii muncii cu 
produse diverse și țu un 

. serviciu de calitate.
La cabana „Brădet" a 

fost o zi bună; — s-au 
desfăcut celor veniți ■ sa 
sărbătorească ziua de 1 
Mai, mărfuri în valoare 
de peste 50 00(1 lei. Voia 
bună — ca întotdeauna 
— a constituit nota do
minantă a petrecerii.

a

crocentralei se asigură 
legătură telefonică 
manentă de 
Uricani al 
eu incintele 
auxiliară de 
Brazi. (V.S.j »•

Contururi ale frumosului și utilului 
la poarta sudică a municipiului

(Urmore din pagina 1) In ciuda timpului capricios, sute de cetățeni din g- 
rașul Vulcan au petrecut clipe reconfortante la baza de 
agrement „la Brazi".a drumului național spre 

Aninoasa, Vulcan, Lupeni 
, și Uricani, anul trecut au 

fost fixate temeinic în
semnul de intrare în oraș 
și o hartă mare a muni
cipiului, spațiile dintre 
drumurile ce se intersec
tează aici au fost îmbor- 
durate; pe latura dinspre 
Jiul de Est Srau fixat pa-. 
rapeți metalici; ș-au ma
terializat dotațiile necesa
re, inclusiv marcajele, 
pentru îndrumarea și con
trolul circulației. încă din 
primele luni ale actualei 
primăveri,. districtul de 

!! drumuri, alte unități eco
nomice și prestatoare de 
servicii din zonă, sub în
drumarea lucrătorilor de 
la Consiliul popular mu
nicipal, materializează noi 
soluții și preocupări me- 

Înite să sporească funcțio
nalitatea porții sudice a 
municipiului și să-i dea 

4 - un aspect estetic plăcut, 
i In acest context, continuă 
J lărgirea și betonarea acos- 
ț tamentului în care sînt

frumoase, iar alții și le 
fac în prezent.

Toate aceste schimbări 
au avut și au în continu
are loc într-un perimetru 
pe care, cu numai cîțiva 
ani în urmă, privindu-l, 
ne simțeam stingheriți, do
rind să fie schimbat. Ia- 
tă-l devenind mai frumos _____ ____ _____
și, mai ales, mai util sub rea balustradelor 
ochii noștri prin faptul că 
acum găzduiește numeroa
se unități productive și 
prestatoare de servicii. Nu 

piî pentru lămpi ai stației s-aș făcut totul. Mai sînt

fixați parapeții metalici 
de pe latura șoselei din
spre: Jiul de Est, s-a ten- 
cuit adăpostul transforma
torului energetic, s-au ni
velat și plantat scuarele 
formate lîngă depozitul de 
ambalaje și la intrarea in 
fabrica de produse lactate. 
Apreciere merită și iniția
tiva conducerii depozitu
lui de produse petroliere 
Vulcap, care a zugrăvit 
pereții și vopsit în ulei 
țîmplăria metalică și stîl
pii pentru lămpi ai stației 
de servire PECO, a vopsit ■ gropi, triunghiul de lîngă 
în alb-roșu bordurile in- trecerea căii ferate peste 
trarii în stație, a stropit șosea și spațiul din spate-
cu „lapte de ciment" gar- '.........." ‘
dul_ împrejmuitor și a fă
cut plantări de completare 
în fața stației. Unele mă
suri cu caracter gospodă
resc pentru întreținerea 
ctădirilor și a curățeniei 
au luat și celelalte unități la depozitul U.F.E.T. par-
din zbhă, iar cetățenii c& că n-ar fi sosit încă. pri.
locuiesc în apropierea in- i măvafa înnoirilor. La toate le schimba înfățișarea așa 
ier secției — o parte 
și-au construit, deja, 
gospodării împrejmuiri cu certitudine, pentru că

i îe stației PECO nu sînt 
încă nivelate, stîlpii de 
susținere proaspăt vopsiți 
din stația PECO așteaptă 
harta eu obiectivele turis
tice ale municipilui, care 
a fost ridicată pentru ' a 
fi adus ă la 'zi, iar

nu pot rămîne mult timp 
în afara contururilor este
ticului și utilului pe care 
ni le propunem și le în
făptuim prin dorința și 
munca noastră. Lucrătorii 
districtului de drumuri, 
de pildă, și-au propus ca 
în următoarele zile fru
moase să treacă la vopsi- 

celor 
două poduri și a par ape- 
ților de pe defileul Jiului. 
Avansează în ritm susți
nut montarea magistralei 
de gaz metan aflată deja 
la Fabrica' de pîine din 
Livezeni, iar în urma ei 
șanțul în care s-a .pozat 
conducta va putea fi ni
velat. Acestea sînt exem
ple care demonstrează Că 
putem cuteza, ne putem 
propune îndreptarea
pe făgașul utilului și fru
mosului a unor noi zone 
ale peisajului în care tră
im și muncim, pentru a

cum dorim. Dispunem de 
la că rîndul, dar-le va sosi tot ce este necesar pentru 

aceasta.

•, acestea nu le-a sosit în-

J
V 
) 
ț 
i 
I 
I 
I 

ț 
I
V
I
V 
i

I 
I

Acțiuni cultural-educative 
și distractive

(Urmare din pag. I) l.itiesu, 1
Creț Ion
Petrușcă 

electromecanicii Ion

Mironeac, llie 
Cosțică Âtomei, 
I, Victor Matei, 
Ion,
Mureșan, Constantin Mi_ 

■ URICANi. Gospodarii troi,: Dorel Vînă, Solo.. 
orașului au pregătit bine mon Boțoi, Radu Văgă- 

vago- 
netării .Vasile Bucur, Creț

A'
■- i

' 5

( r •

S’
I
I

J -. 'î1'1;'. • ..... ::

| Oprea, șef de brigadă la 
ș I.M. Bărbăteni și pe 
i mulți alții. (A.M.)
I ■■

bâza de agrement a o- un, Adrian Stoi, 
rașului Uricani, spre ca- .’”...1'. "biv .
re, pe toate potecile, au Ion III, Cornel Braia. 
începui să urce minerii Au venit aici și oameni 
cu familiile. In scurt ai muncii de la I.M. 
timp baza de agrement Valea de Brazi, și Carie- 
a cunoscut o animație ra Cîmpu lui Neag să 
deplină și multă voioșie, petreacă clipe plăcute 

Printre cei "care' veni- împreună cu familiile lor 
seră aici cu familiile pen- A fost multă voie bună, 
țru a petrece momente 
plăcute se numărau 
Constantin Răgan, ad
junct șef sector trans
port, maiștrii Gheorghe

. Durlă, Gheorghe Rades. 
|^C. Kiss, minerii Mihai

i
ș 
II
j 
s
5

Minerii din Uricani au 
beneficiat aici, la baza 
lor de agrement, de cî_ 
teva ore plăcute. Voia 
bună a continuat pînă 
seara.

llie COANDREȘ
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„întâlnirea tineretului 
cu istoria**

ZIUA LOR

(Urmare din pag. I)

secretarul general ăl 
partidului, părintele iu
bit al tinerei generații, 
tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu. Au fost re
levate măsurile între
prinse din grija condu
cerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru modernizarea extrac
ției cărbunelui și înflo
rirea edilitar-urbariistică 
a orașului Lupeni,, un 
oraș înscris astăzi pe 
coordonatele marilor a- 
șezări muncitorești ale 
patriei. In numele tine
rilor din localitate, A- 
driana Nițescu, secreta
ra comitetului U.T.C. de 
la Liceul industrial, a dat 
.glas acelorași sentimen
te de recunoștință, înso
țite de .angajamentul ce
lor aflați pe băncile șco
lii de a se pregăti cu 
sîrguință pentru a deveni 
schimbul de nădejde de 
mîine, făuritorii realiză
rilor viitoare înscrise pe 
Stindarul de luptă al 
partidului.

Desfășurată sub sem
nul angajării plenare a 
tinerilor pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le 
revin, tradiționala întîl- 
nire cu istoria marchea
ză începutul amplelor 
manifestări consacrate

afirmării valorilor, cre
atoare ale tinerei gene
rații. Caracterul cuprin
zător al acestor mani
festări, conținutul lor e- 
ducativ-politic orientat 
spre mobilizarea și pu
nerea în Valoare a po
tențialului productiv și 
cultural-artistic al tine
rilor, sînt chezășii ale 
reușitei depline, tinerii 
din Valea Jiului fiind 
hotărîți ca în anul celei 
de-a 40-a aniversări \ â 
Revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperi- 
alistă de la 23 August 
1944 și al celui de-al 
XIII-iea Congres al Par
tidului Comunist Român 
să dea măsura înaltu
lui lor devotament față 
de patrie și partid, față 
de popor, a dragostei ne
mărginite față de con
ducătorul națiunii noas
tre socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Această manifestare, 
scumpă tinerilor din Va
lea Jiului, s-a constituit 
într-un angajament so
lemn de muncă pentru 
cinstirea celei de-a 40-a 
aniversări a demnității 
noastre și a Congresului 
al Xlll-lea al partidului 
eu rezultate pe măsura 
angajării comuniste a ti
nerei generații.

In 2 Mai, de Ziua tine
retului, în toate localită- 

' țile din Valea Jiului, s_au 
desfășurat multiple acți
uni cultural-sportive care 
au marcat și deschiderea 
„Lunii educației politice 

i și culturii socialiste" des
fășurate în întregul nos
tru județ — tradiționala și 

. ampla' manifestație a tine
retului hunedoreăn 
va culmina, ca și în
trecuți, a Costești, locul 
consacrat și atît de bogat 
în semnificații patriotice, 

, în cadrul „întîlnirii tine
retului cu istoria".

Ieri, sute de tineri și ti
nere, mineri, : preparatori, 

- constructori, studenți etc 
aii fost prezenți la așeză-

care 
anii.

mintele 
renurile 
le de agrement.
neață, au fost organizate 

întreceri sportive, la fotbal, 
popice, tenis de masă, 
iar după-amiază progra
me . cultural-artistice care ., 
au continuat la cluburi și 
în casele de cultură din 
toate localitățile: cu serate 
cultural-educative și dis
tractivul . . I -'

Amplele acțiuni,cultural- 
sportive care au marcat 
deschiderea „Lunii educa
ției politice și culturii so
cialiste" s-au bucurat de 
o largă participare și. vor 
continua în toate localități
le Văii Jiului.

de cultură, pe te- 
de sport, la baze-

De dimi-

j
I;

FLORI DE MAI
Privind ::
pe fereastra acestui veac 
mi-aduc ISTORIA aproape 
și-adun iot ce e nou sub pleoape '

I de soare.i astăzi sărbătoare 
admir cu ochii de copil 
corolele de brațe dîrze 
de brațe brave—■ muncitoare 
clurîiid în prag de primăvară

- în timp o țară viitoare.

Primăvară
eu tîmple aurite de prea nou 
gîndirea ca o carte minunată , 
cei Ce muncesc se-întorc prin fiecare 
eu o conștiință Vie — adevărată 
să pregătească drumul înspre vis ' 
eu flori de mai le presarăm o cale 
spre orizontul de ei deschis.

Doina Florentina PAGNEJER, 
clasa a Xll-a D

Liceul industrial minier Petroșani

I
i.

^2

FOTBAL, DIVIZIA C

Victorie Ia limită, dar meritatăDe fapt, rezultatul cel mai echitabil
FOTBAL, DIVIZIA B

duminică marto- 
extraordinar duel

am fost
rii unui
al galeriilor. Un grup de 
circă 100—150 de studenți, 

■- veniți..’ de pe Bega, pe de
o parte, și o galerie gaz
dă, formată din tineri, pe 
de altă parte, aii contribuit,

dimpotrivă au fost cîteva 
faze și execuții tehnice 
care mai lipsesc altădată 
și la „case mai mari". Ne 
referim bunăoară, la lovi
turile libere din minute
le 2 și 6, executate foarte 
bine de Șerbănoiu și, res- ----- , ,
pectiv. Petre' Popa, dar din plin, la spectacolul
mai ales la faza din min. fotbalistic de la Lupeni.
10, cînd, la lovitura liberă Cu încurajări sportive, cu
executată de Manea, timi
șoreanul Bozeșan a trimis, _ 
printr-o execuție .tehnică versar.ilor, cele două ga-
-1 j-il—t-4-X '1 »«Ții.•' t î «aii • rii 14 • h'/îniirn

MINERUL LUPENI — 
POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 0—0, Vremea frumoa" 
să, dragostea pentru fot
bal și pentru echipa fa
vorită, dar — mai ales — 
„firma" echipei vizitatoa- 
re au atras în tribunele 
stadionului din Lupeni pes
te" 3000 de spectatori. A 
fost un derby, deși pîriă 
la urmă fără goluri, ono
rat totuși de cele două 
echipe, printr-Uri joc fru- 
moș, plăcut, cu faze. de deosebită' (cu căleîiul), ba- lefii au făcut o adevărată 

dată, ’ ........................................ , . • .
Giu.

cîntece, fără nici o nuanță 
jignitoare, la . adresa ad-

poartă, care, nu o 
au ■ purtat „marca 
chici". șj 

început de gazde
excesivă prudență,
nu a purtat în primele
15—20 dc minute ampren- 

. , tă unui joc de divizia B,

cu o
jocul

Ionul la vinclu, Lixandru pledoafie pentru fair- ■
apărînd. ; ■ : \ , play, ceea ce am dori să

Dar, dincolo de duelul r®vV51lî,in ,’'ot'_,!nali„„deS pe 
sportiv din teren (cartona- " “ 
șui galben arătat de ar
bitrul George Ionescu lui
Pantelimon fiind acordat
— credem — prea ușor)

atac în doi, Giuchici 
Bolba, șutul ultimului în
toarce palmele lui Lixan
dru, nevoit să respingă în 
corner.

In repriza a doua, pe 
măsură ce minutele se 
scurg, cele două echipe ris
că tot mai puțin și, evi
dent, atacă tot mai puțin, 
mijlocul terenului fiind lo
cul în care se pierde și 
se cîștigă totul. Poate doar 
bara "lui Bozeșan, (min. 60) 
putea modifica soarta unei 
partide, care se încheie, 
pentru ambele echipe, mai 
mult decîț mulțumitor. 

Pentru „Poli" încă un punct 
în clasamentul adevăru
lui, pentru minerii din Lu_

REZULTATE TEHNICE : Minerul Lupeni - „Poli" 
Timișoara 0-0, Rapid Arad - Armătura Zalău 1-2, 
C.S.M. Reșița — Met. Cugir 3-0, „U“ Cluj-N. — Gloria 
Reșița 4-0, Someșul S. Mare - Steaua C.F.R. Cluj-N. 
1-0, Min, Cavnic — Olimpia S. Mare 2—0, C.F.R, Ti
mișoara — C.F.R. Victoria Caransebeș 5—0, Industria sir- 
mei C.T. - U.T. Arad 1-0. Aurul Brad 
tru 1-0.

- Minerul Mo-

CLASAMENTUL
j. „Poli” Timișoara 26 18 3 5 70-21 39
2. ,,U“ Cluj-Napoca 26 18 1 7 54—18 37
3. C.S.M. Reșița 26 16 1 43—23 33
4. Aurul Brad 26 13 3 10 38—34 29
5. Armătura Zalău 26 13 3 10 35—34 29
6. Olimpia Satu Mare 26 13 1 12 47—34 27
7. U.T. Arad 26 12 3 11 35-34 27
8. Minerul Cavnic 26 12 2 12 40-32 26
9. C.F.R. Timișoara 26 12 1 13 46-46 25

10. Minerul Lupeni 26 10 5 11 30-32 25
11. Ind. sirmei C. Turzii 26 12 1 13 30-35 25
12. Minerul Motru 26 11 i' 2 13 28—37 24
13. Gloria Reșița 26 10 3 13 24-33 23
14. Metalurgistul Cugir 26 9 4 13 29-47 22
15. C.F.R. Vict. Caransebeș 26 10 2 14 22-55 22
16. Someșul Satu Mare 26 10 0 16 25-42. 20
17. St. C.F.R. Cluj-N. 26 9 2 15 33-39 18
18. Rapid Arad 26 5 5 16 22-55 15

stadioanele noastre.
Revenind la meciul pro

priu-zis trebuie să remar- r_____ _______  __ ___
. căm echilibrul perfect din : peni un egal în fața unei 

echipe care joacă încă de 
cu forța unei 

A.
MI-

teren. Iată în acest sens 
cîtevâ argumente: min. 27 
— ratare Bozeșan 
marginea careului 
min. 30 — lovitură 
executată de Dina 
bară (balonul 
îngemănarea 
în stingă lui Clipa; min. 
39' „șarjă" ofensivă Mușat Morarul 
și Șerpănoiu salvează în 'I
ultima clipă; min. 42 — Alexandru TĂTAR

de la 
mic; 

liberă 
și...

întîlnind 
barelor, sus

pe acum 
veritabile divizionare

Formația utilizată: 
NERUL; Lixandru ■— Te- 
reche, Truică, Vînătoru, 
Șebe.ștyen — P. Popa, I. 
Popă, Voicu, Mușat, Dina, 
Pantelimon (din min. 78

MINERUL PAROȘENI 
U.M. TIMIȘOARA 1—0 
(1—0). Primele 45 de mi
nute ale întîlnirii au ofe
rit spectatorilor faze fier
binți la ambele porți, s-a 
jucat pe tot terenul în vi
teză și s-au ratat multe 
ocazii clare de gol. Gazde
le au dominat prima re
priză, linia lor de mijloc, 
foarte laborioasă, a stăpî- 
nit această zonă foarte im
portantă, reușind să 
pezească" jocul. In 
acțiunile individuale 
lui Fîță (debutant) nu 
avut sorți de izbîndă, 
fața compartimentului

min. 20, după un presing 
prelungit la poarta oaspe
ților, Gîtan pătrunde peri
culos cu balonul în careul 
mic, intervine printr-un 
salt acrobatic portarul 
Honacs, dar îl accidentea
ză' grav pe Gîtan, care pă
răsește terenul, iar ‘ arbi
trul acordă, pe drept, pe
nalty. Boloș îi ia locul și 
execută lovitura de la 11 - 
m: 1—0.

in repriza secundă am
bele formații au practicat 
jocul combinațiv, cu de
marcări frumoase și preci
se. Spre final, oaspeții 
s-au „înviorat", au devenit 
de altfel și mai nervoși, au 
vizat cu mai mult aplomb 
poarta lui Crecan, care 
r „ ' ,.i însă onorabil
de sarcina încredințată.

Ion BĂLOI

„lim-
atac 
ale 
au 
în 

_ ______ ,_____ de
fensiv al timișorenilor. In 
min. 5, minerii pătrund

în viteză în careul oaspe
ților, Stanei centrează spre achitat
Gîtan, intervine rapid Ro
man pe traiectoria mingii, 
faultează și arbitrul cen
tral acordă lovitură libe
ră de la 18 m, rămasă fără 
efect pe tabela de marcaj. 
In continuare gazdele de
clanșează atacuri pericu
loase prin Maria, Ispir, 
Pintea, Gîtan și Stafie. In

11 m. Execuție tehnică cu mult rafinament a lui Boloș, un gol frumos, la firul 
1—0. Foto: loan BĂLOI

Wl ./

TELEX
Meciurile disputate 

miercuri în etapa a 32_a 
a campionatului diviziei A 
la fotbal s-au încheiat 
cu următoarele rezultate:

Dinamo — Jiul Petro
șani 6-2 (3-0); Rapid — 
Universitatea Craiova 0—0, 
F.C. Baia Mare - Steaua
1- 0 (0-0); Petrolul - 
Chimia Rm. Vîlcea 2—0 
(0—0), Dunărea C.S.U. — 
Galați — Corvinul Hune
doara 3—1 (1-0); Politeh
nica lași - F.C. Argeș
2— 1 (1—0); C.S. Tîrgoviș- 
te — Sportul studențesc 
1-5 (0-3); F.C. Olt - F.C. 
Bihor Oradea 4-1 (2—0); 
A.S.A. Tg. Mureș - S.C. 
Bacău 3-1 (3—1).

In clasament conduce 
echipa Steaua, cu 42 
puncte (din 31 de meciuri 
disputate), urmată de Di
namo - 41 puncte (din 
28 de jocuri) și Universi
tatea Craiova — 39 punc
te. (Agerpres)
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’ Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și primul ministru al Maltei

Manifestări peste hotare consacrate Zilei de 1 Mai

LA VALLETTA 2 (Ager
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se- 

' cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise un cordial salut 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire lui Dom 
Mintoff, liderul Partidului 
Laburist din Malta, prim 
ministru al țării.

Mulțumindu-se pentru 
mesajul primit, din partea 
lui Dom Mintoff au fost 
transmise secretarului gc-
neral al P.C.R., tovarășul ceprim-ministru 
Nicolae Ceaușescu un salut nului maltez.

Prezențe românești
CIUDAD DE MEXICO. 

2 (Agerpres). La Ciudad de 
Mexico au avut loc cea 
de-a V_a sesiune a Comi
siei mixte economice și 
cea de-a III-a sesiune a 
Comisiei mixte tehnico- 
științifice româno-mexica- 
nc. In cadrul lucrărilor o 
atenție deosebită a fost 
acordată găsirii de căi 
practice de creștere și ex
tindere a schimburilor co
merciale și a cooperării e- 
conomice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și 
Mexic, în spiritul înțelege

0 hntărîre a C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). 

La Moscova a fost dată pu
blicității Hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu pri
vire la perfecționarea în- 
vățămîntului mediu gene
ral și îmbunătățirea condi
țiilor de activitate a școlii 
de cultură generală. Hotă- 
rîrea cuprinde un program 
pe termen lung de perfec

Situația din Liban
BEIRUT 1 (Agerpres). In 

urma consultărilor avute 
cu, președintele Libanului, 
Amin Gemayel, primul mi
nistru desemnat, Rashid 
Karame, a anunțat consti
tuirea unui guvern de , u- 
niune națională, format din 
10 membri, reprezențînd 
principalele grupări politi
ce, din țară, informează a- 
gențiile internaționale de 
presă. După cum a precizat 
Rashid Karame, care deți
ne și portofoliul afacerilor 
externe, din noul cabinet 
fac parte, între alții, Ca
mille Chamoun, președinte
le- Partidului Național Lî- 
feeral, numit ministru de 
finanțe, al locuințelor și 
cooperativelor, Walid Joum_ 
blatt, președintele Partidu
lui Socialist Progresist din 

,Liban, . ministrul lucrărilor 
;.publice, transportului și 
turismului, Pierre Gema
yel, președintele partidului 
„Falangele Libaneze" 
(KATAEB), ministrul poș
telor și comunicațiilor, să
nătății și problemelor so
ciale, și Nabih Berri, lide
rul mișcării șiite „Amal", 
care a primit portofoliul 
justiției, resurselor hidrau
lice și energiei electrice.

După cum a precizat Ra
shid Karame, membrii nou
lui guvern au fost desem

prietenesc, împreună cu ce
le mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de 
noi succese poporului ro
mân în opera de edificare 
a socialismului.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul întîlni- 
rii, la La Valletta, a tova
rășului Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., cu Mifsud Bon- 
nici, liderul adjunct al 
Partidului Laburist din 
Malta, de guvernămînt, vi

al guver- 

rilor convenite la nivel 
înalt, fiind semnate în a- 
cest sens o serie de docu
mente.

VIENA 2 — Trimisul A- 
gerpres, Florea Țuiu, trans
mite: La Centrul din Vie- 
na al O.N.U. s-au deschis 
miercuri lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni a Consi
liului Dezvoltării Industria
le, organism permanent al 
Organizației Națiunilor U_ 
nite pentru Dezvoltare. In
dustrială (ONUDI), din ca
re fac parte 45 de state, 
printre care și România. ' 

ționare a învățămîntului 
prin înfăptuirea consecven
tă a principiilor unei școli 
unitare, politehnice, de e- 
ducare prin muncă, de ri
dicare a acesteia la uri ni
vel calitativ nou, de pre
gătire a unor constructori 
activi ai comunismului, cu 
calități ideologice și politi
co-morale ridicate, cu o 
înaltă cultură a muncii.

nați „în interesul național 
general" fără a fi însă con
sultați în prealabil.

Imediat după anunțarea 
componenței guvernului de 
uniune națională, Nabih 
Berri, liderul țnișcării poli- 
tico-militare șiite „Amal", 
a . declarat că nu ac
ceptă să facă parte din a- 
cest cabinet, menționînd că 
nu a fost consultat anterior 
și că portofoliile . ce i-au 
fost încredințate nu cores
pund acordurilor politice 
convenite anterior.

FAPTUL DIVERS

RENOVARE

WASHINGTON. Statuia 
Libertății din New York a 
fost complet acoperită de 
schele la sfârșitul lunii a- 
prilie, renovarea acesteia 
urmînd să se încheie in 
mai 1986.

CEL MAI JEFUIT 
OFICIU POȘTAL

LONDRA. Autoritățile 
britanice au anunțat în
chiderea a ceea ce se con-

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
In piața Roșie din Mosco
va s-a desfășurat tradițio
nala demonstrație de 1 
Mai a oamenilor muncii 
din Capitala Uniunii So
vietice. In tribuna centra
lă a mausoleului „V. I. Le
nin" se aflau K.U, Cernen- 
ko, secretar general al C.C. 
al P.CU.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., alți con
ducători de partid și de 
stat sovietici.

Prin fața tribunelor- au 
trecut reprezentanți ai Co
lectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
industriale și organizațiile 
economice, din instituțiile 
de știință, cultură și artă 
din Moscova și din împre
jurimi.

Demonstrații similare 
consacrate zilei de 1 Mai 
au avut loc și în capitale
le republicilor unionale.

♦
PRAGA 2 (Agerpres). în 

capitala R.S. Cehoslovace a 
avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii, transmi
te agenția C.TjK. In tribu
na oficială se aflau Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele RJS. 
Cehoslovacă, alți conducă
tori de partid și de stat.

\ ★
SANTIAGO DE CHILE 2 

(Agerpres). Ziua de 1 Mai 
a fost marcată, la Santia
go de Chile, printr-o amplă 
manifestație, la care au 
participat peste 100 000 de 
persoane, relatează agen
ția France Presse. Demon
stranții s-au pronunțat pen
tru revenirea țării la un 
regim democratic, pentru 
respectarea drepturilor fun

< BELGRAD. In pri
mele două luni ale acestui 
an, minerii iugoslavi au 
extras 10,2 milioane tone 
cărbune, cantitate ce re
prezintă un spor al produc
ției de 7,3 la sută compa
rativ cu perioada corespun- 

trecut. 
antici-

zătoare a anului 
Pentru acest an se 
pează o producție de 64 mi. 
lioane tone cărbune.

> ROMA Intr-un studiu 
dat publicității la Roma 
se menționează, citîndu-se 
estimările făcute de „World 
Energy Conference", că

KHARTUM (2 (Ager
pres). Președintele Sudanu
lui, Gaafar Nimeiri, a pro
cedat la o remaniere mi
nisterială, informează, po_ 

sideră — în Marea Brita- 
riie — cel mai jefuit oficiu 
poștal din țară. Este vorba 
de unitatea din cartierul 
Creggan din Londonderry 
(Irlanda de Nord), care a 
fost jefuită recent pentru 
a treia oară în ultimele șa
se luni și de 39 de ori 
în 12 ani.

CATASTROFA N-A
AVUT LOC...

WAS HI N GT O N.
O catastrofă aeriană a 

fost evitată în ultimul mo
ment la aeroportul inter
național „Kennedy", din 
New York. Un avion de 
tipul DC-10, cu 163 de pa
sageri la bord, aparținînd 

damentale legitime ale oa
menilor muncii.

Poliția a intervenit pen
tru împrăștierea manifes
tației, utilizînd grenade cu 
gaze lacrimogene și operînd 
peste o sută de arestări. De 
asemenea, circa o sută de 
persoane au fost rănite.

★
LUANDA 2 (Agerpres). 

La manifestația care a avut 
loc la Luanda — capitala 
Republicii Populare An
gola — cu prilejul zilei de 
1 Mai au luat parte peste 
100 000 de oameni ai mun
cii. Principala deviză sub 
care s-a desfășurat această 
acțiune a fost: „Să salv
gardăm pacea în întreaga 
lume".

★ -
ȘOFIA 2 (Agerpres). O 

amplă manifestație consa
crată zilei de 1 Mai a a- 
vut loc în Piața „9 Septem
brie" din Sofia, In tribuna 
oficială se aflau Todor 
Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
stat al R.P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de 
stat.

★
ULAN BATOR 2 (Ager- ■ 

pres). La Ulan Bator â a- 
vut loc, cu prilejul zilei 
de 1 Mai, demonstrația de 
masă a oamenilor muncii 
din capitala R.P. Mongole. 
In tribuna oficială s-au 
aflat Yumjaaghiin Țeden- 
bal, secretar general al 
C.C. al P.P.R.M. președin
tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mon
gole, alți conducători de 
partid și de stat.

★
LISABONA 2 (Agerpres). 

Sub semnul luptei pentru 

Agendă energetică
rezervele
ploatabile ... ___
me se cifrează la circa 775 
miliarde tone, în timp ce 
resursele la scara întregului 
glob sînt apreciate la 6 936 
miliarde tone.

de cărbune ex- 
din întreaga lu_

* BRUXELLES. Un pro
gram privind utilizarea e- 
nergiei electrice în țările 
membre ale Pieței comu
ne relevă că aproape 40 
la sută din energia consu
mată este folosită în secto
rul casnic și în cel terțiar.

Ca urmare a cantității 
mari de energie preluată 

Remaniere ministerială în Sudan
trivit agenției Reuter, 
declarație oficială dată 
blicității la Khartum, 
precizează că au 

o
pu.

Se 
fost

liniilor suedeze „SAS", a 
părăsit pista, la aterizare, 
pătrunzînd în apele golfu
lui din apropiere, relatează 
agențiile de presă. Potri
vit primelor cercetări, a- 
paratul a derapat pe pis
ta umedă și alunecoasă, a- 
terizârea avînd loc în con
dițiile unui viscol puter
nic. Se precizează că nici 
un pasager nu a fost grav 
rănit.

ECOU AL ULTIMEI 
CONFLAGRAȚII 

MONDIALE

LONDRA. încă un ecou 
al ultimei conflagrații 
mondiale a fost auzit zilele 
acestea în Anglia. Este vor- 

apărarea drepturilor și in
tereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, pentru 
pace și oprirea cursei înar
mărilor, pentru încetarea 
oricărui fel de amestec în 
problemele interne ale al
tor state, la Lisabona, Por
to și în alte orașe din Por
tugalia s-au desfășurat mari 
manifestații de masă pen
tru marcarea zilei de 1 
Mai.

★ :
BEIJING 2 (Agerpres).

Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită la Beijing printr-o 
adunare populară desfășu
rată Ia Palatul Culturii, la 
care au participat peste 
50 000 de oameni ai mun
cii —■ relatează agenția 
China Nouă.

★
BERLIN 2 (Agerpres). La 

Berlin a avut loc o de
monstrație a oamenilor 
muncii din capitala R.D. 
Germane, transmite agenția 
A.D.N. In tribuna oficială 
au fost prezenți Erich Ho
necker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de stat, alți 
conducători de partid și de 
stat ai R.D.G.

★
BRUXELI.ES 2 (Ager

pres). „Nu — șomajului !“, 
„Să înceteze concedierile !“, 
„Pentru o Europă denucle- 
arizată" — au fost princi
palele devize sub semnul 
cărora s-au desfășurat Ia 
Bruxelles, precum și în 
alte localități ale Belgiei 
acțiunile consacrate mar
cării Zilei solidarității in
ternaționale a "celor ce 
muncesc. -

ATENA 2 (Agerpres). Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în 

de consumul casnic, autori
tățile C.E.E. au subliniat 
necesitatea unei economi
siri de 25 la sută printr-o 
mai bună izolare, legată de 
sistemul de încălzire a lo
cuințelor.

< NEW YORK. Produc
ția mondială de petrol în 
ianuarie acest an a sporit 
cu 5,2 la sută în compara
ție cu nivelul aceleiași luni 
din 1983, relevă publicația 
de specialitate „Petroleum 
Information International", 
care apare la New York.

schimbați titularii ministe
relor de interne, externe, 
informațiilor, sănătății, 
muncii și comerțului.

- j

ba de detonarea de către I 
experți militari geniști a • 
unei bombe de 250- kilo- I 
grame, descoperită cu oca- 1 
zia unor lucrări de dragare ' 
în docurile West Șandon . I 
din Liverpool. I

După cum precizează a- |
genția Associated Press, ■
bombe neexplodate încă, *
lansate în urmă cu 40 de I
ani de aviația hitleristă, I

sînt descoperite relativ frec- | 
vent pe teritoriul Marii I 
Britanii . . ’
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numeroase orașe din Gre
cia au fost organizate mi- 
tinguri de masă și demons
trații ale oamenilor mun
cii. Principala acțiune a 
avut loc la Atena, cu par
ticiparea a zeci de mii de 
persoane. In cadrul mitin
gului desfășurat în capitala 
elenă, vorbitorii s-au pro
nunțat pentru asigurarea 
drepturilor fundamentale 
ale oamenilor muncii, pen
tru dezarmare și pace.

' 4r ■'
TOKIO 2 (Agerpres). Sub 

semnul unității oamenilor 
muncii niponi în lupta pen
tru o viață mai bună și 
împotriva pericolului de 
război, peste 4 milioane de 
japonezi au participat la 
acțiunile organizate cu pri
lejul zilei de 1 Mai la To
kio și în alte 1200 de lo
calități ale țării.

★
BERNA 2 (Agerpres). 

„Locuri de muncă, nu ra
chete!", „Pentru pace și 
dezarmare !“ sînt devizele 
sub care, cu prilejul zilei 
de 1 Mai, în numeroase o_ 
rașe din Elveția s-au des
fășurat demonstrații de ma
să, cu participarea a zeci 
de mii de persoane.

★
HELSINKI 2 (Agerpres). 

„Pentru pace și dezarma
re!", „Pentru o zonă denu- 
clearizată în nordul Euro
pei și pentru o Europă de- 
nuclearizată!" — sub ase
menea lozinci s-a desfășu
rat, la Helsinki, demonstra
ția de 1 Mai a oamenilor 
muncii din capitala finlan
deză. Acțiuni similare au 
avut loc la Tampere, Tur
ku și în alte orașe ale țării, 
cu participarea a zeci de 
mii de persoarifc.

FILME

I
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I
I
I
I

PETROȘANI —7 No
iembrie: S-a întîmplat 
lîngă Rostov; Unirea: Pe 
malul stîng al Dunării al
bastre; Parîngul: Albinu- 
ța.

PETRI LA: Căruța cu 
mere.

LONEA: Speranță și 
sprijin.

VULCAN: Melodii la 
Costinești.

LUPENI: Revanșa.

URICANI: Copiii Le
ningradului.

TV

15,00 Telex. 15,05 Pro
fesiunile' cincinalului. 
15,25 Studioul tineretului, 
16,20? Desene animate. 
20,00 Telejurnal. (p.c.) 
20,20 Actualitatea în e- 
conomie. 20,35 A patriei 
cinstire. Cîntece și ver
suri 20,50 Reportaj '84, 
21,10 Film. „Tovarășii". 
Ultima parte. 21,55 Cînta- 
rea României, (c.) Con
cursul cîntecului politic 
pentru tineret. Ediția 
1984. (selecțiuni). 22,15 
Telejurnal, (p.c.)
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