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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
—

Recorduri și... „recorduri"

■-

Pe „magistralele de fier" ale Văii Jiului trec zeci de trenuri purtînd spre țară 
rodul „izvoarelor de lumină1* al acestor locuri. Imaginea de pe „dubla" Petroșani 
— Livezeni. Foto : T. ALEXANDRU

. ♦...

Consiliul municipal al sindicatelor, îm
preună cu conducerile întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului au organizat în 
perioada 1—13 aprilie a.c. zile de pro
ducție record la nivelul întreprinderilor 
miniere, sectoarelor și brigăzilor, 
parcursul celor două săptămîni 
informat despre modul în

Pe 
v-am 

care acestea

și-au realizat și depășit angajamentele 
asumate.

Ieri dimineață am revenit la întreprin
derile miniere pentru a vă informa, de 
această dată, cu rezultatele obținute la 
încheierea celor două săptămîni de pro
ducție record.

Ani de glorii, de rodnice prefaceri
CONSTANȚA, 

RITMICITATE IN 
REALIZAREA 
SARCINILOR

colectiv care

• Minerii de la Paro_ 
șeni printr-o mobilizare 
exemplară și prin folosi
rea la întreaga capacitate 
a tehnicii din dotare au 
reușit în perioada 1—13 
aprilie să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
peste 5000 tone de căr
bune, menținîndu-se ast
fel pe primul loc în
trecerea socialistă pentru 
a da țării cit mai 
cărbune.

• Un alt 
depune în această lună e- 
forturi deosebite este cel 
al minei V’ulcan. Prin or
ganizarea mai bună a 
muncii și prin creșterea 
productivității muncii mi_ 
nerii de la V’ulcan 
extras în această 
peste sarcinile de ] 
400 tone de cărbune.

au 
lună 
plan

în-

ANGAJAMENTELE
ASUMATE AU FOST

REALIZATE

două complexe mecaniza
te exploatate de brigada 
condusă de Mihai Blaga 
au reușit în aceste trei 
zile să extragă peste sar
cinile de plan 711 tone 
de cărbune, recuperînd 
astfel integral minusul 
înregistrat pînă atunci și 
să raporteze la zi o pro
ducție suplimentară de 
537 tone de cărbune.

in toate domeniile
cu am. 
dezvol-

a

mult

• Constant și-au reali
zat sarcinile de plan pe 
această perioadă, ca de
altfel și de la începutul 
anului și minerii de ia 
Lonea care au extras de 
la începutul lunii aprilie 
peste sarcinile de plan 
2068 tone de cărbune.

• Minerii sectorului III 
■ de la mina Lupeni și-au 
propus pentru zilele de 
10—12 aprilie să crească 
producția de cărbune pes
te nivelul realizat în zi
lele precedente din aceas
tă lună. Printr-o bună 
organizare a tuturor lo
curilor de muncă și prin 
folosirea eficientă a celor

• Prin folosirea inte
grală a timpului de lu
cru, minerii din brigăzile 
conduse de Constantin 
Popa și Aurel Manda ale 
sectorului IV au depășit 
productivitatea muncii 
medie cu 500—600 kg 
post obținînd astfel 
producție suplimentară
1000 tone și, respectiv, 300 
de tone.

în 
Pe 

o 
de

(Continuare in pag. a 2-a)

Eveniment politic 
ple semnificații în 
tarea economico-socială 
patriei, Congresul al IX-lea 
al partidului a deschis o 
nouă epocă și în procesul 
de perfecționare a învăță- 
mîntului, în integrarea lui 
cu cercetarea științifică,
proiectarea și producția
pentru a contribui activ la 
pregătirea tineretului 
tr-o strînsă legătură 
necesitățile vieții 
mice. Un astfel de înțeles 
a avut simpozionul „Ani 
de glorii, arii de mărețe în
făptuiri", organizat zilele 
trecute la Institutul de 
mine din Petroșani, consa
crat aniversării a două de
cenii de la istoricul Con
gres al IX_lea al partidu
lui, sărbătoririi a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și Ziua inde
pendenței României, mar
cării Anului Internațional

vieții
și istorice. In armonie cu 
politica internă, partidul și 
statul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a promovat în acești 20 de 
ani o bogată activitate in
ternațională, fiind avansa
te inițiative privind dezar
marea, pacea și colaborarea 
între popoarele lumii.

Prin cel mai strălucit fiu 
al șău, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România sociat 
listă participă activ la tria
te marile probleme ale u- 
inaniiății. Din ansamblul 
acestor concepții, poziții, 
demersuri și inițiative, 
marcarea Anului Interna
țional al Tineretului consti
tuie o elocventă mărturie 
a modului superior de a 
înțelege viața pe planeta 
noastră. Țara noastră între- 

< ține astăzi relații diploma
tice și economice cu peste 
150 de state de pe toate

T. SPATARU

al Tineretului. Peste 30 de 
studenți au realizat comu
nicări științifice în 
au detaliat aspecte teore
tice și practice ale proce
sului revoluționar inaugu
rat de Congresul al IX-lea 
ăl partidului, subliniind o_ 
riginalitatea, profunzimea, 
amplitudinea și caracterul 
riguros științific al glndi- 
rii și activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre- 

econo- tarul general al partidului. 
Analizînd obiectivele 

bilite de Congresul 
IX-lea al partidului, a noii 
și fertilei etape istorice 
ehisă de acest eveniment, 
studenții Silvia Palco, Ma_ 
rieta Șipoș, 
Strinu, Radu Dragonici, 
Cornel Sav, Maria Iarinka. 
au remarcat particularită
țile progresului în procesul 
revoluționar din țara noas
tră și contribuțiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
îmbogățirea teoriei și prac
ticii construcției socialis
mului, la dezvoltarea gîn- 
dirii materialist-științifice

care

în. 
cu

sta_ 
al

des-

Constantin

Plus 5000 tone (Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul sectorului 
de la I.M Livezeni cu cele 
peste 1200 tone extrase, la 
zi, în luna aprilie și a- 
proape 5000 tone de cărbu
ne plus de la începutul a- 
nului, se numără printre 
sectoarele fruntașe din ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului. In cadrul acestui 
sector lucrează una dintre 
cele mai bune formații de 
lucru, nu numai din 
drul întreprinderii, ci 
bazin — cea condusă 
minerul Cristea
Valache. Pe strat 
5, într-un abataj dotat 
complex mecanizat de 
nălțime mică, brigada 
reușit să obțină producti
vități de 17—18 tone pe 
post, cu 5 tone pe post mai 
mult decît cea planificată. 
(Gh. S.)
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I.

Dumitru Bornoiu, șef brigadă, Vintilă Bejan, șef brigadă și Aurel Opreau, mi
ner — trei dintre oamenii recunoscuți pentru hărnicia lor în cadrul sectorului II B 
de la mina Uricani. Foto : Al. TATAR

La i.M. Bărbăteni q premieră cu valoare de simbol
Se muncește intens. Nu 

se lasă neantrenat nici un 
om. Fiecare dă tot ce are 
mai bun pentru finaliza
rea lucrării. Efortul sus
ținut e o trăsătură defi
nitorie pentru aceste zile. 
Oamenii vor să trăiască 
mai repede clipa premie
rei. Da, a premierei, căci 
aici la I.M. Bărbăteni mi
nerii sînt în fața unei 
premiere a lor, a unei pre
miere ce împlinește , o. 
dorință mai veche a cw

loctivului: introducerea
mecanizării, a extragerii 
primelor cantități de căr
bune cu 
complex 
primului 
produce 
minei Bărbăteni, 
gînd definitiv prejudeca
ta inadaptării acestuia la 
condițiile speciale de ză- 
cămînt. Căci mina Bâr- 
băteni are un zăcămînt 
de condiții speciale, dar 
asta nu i-a împiedicat pe

ajutorul unui 
mecanizat. A 
complex ce va 

în perimetrul 
învin-

bravii mineri ai Bărbăte- 
niului să nu încerce ceea 
ce alții au încercat și au 
reușit. De fapt, în toată 
povestea a fost la mijloc 
și ambiția și dorința și 
mai ales nevoia de 
produce mai mult. De
scoate la lumină tot mai 
mult cărbune, renunțîn- 
du-se cel puțin intr-un 
singur abataj la proce
deul clasic al pușcării. Și 
iată, acum, în aceste zile,

■ minerii de la B"- ’’ăteni

a 
a

se află în preajma împli
nirii dorinței lor. Deja, 
a fost conturat stratul 13 
din blocul 10, deja s-a 
străpuns galeria, în data 
de 6 aprilie și S-a mon
tat cea mai mare parte 
a secțiilor complexului. 
Brigăzile de pregătiri 
și deschijderi au atins 
vîrfuri de avansare de

Gh. CHIRVASA

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Preocupări permanente 

pentru reducerea consumului 
de energie

încadrarea riguroasă în 
cota de energie electrică 
î epartizată și chiar econo
misirea ei constituie una 
din direcțiile de acțiune, 
care, alături de îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de plan, stă permanent în 
atenția colectivului de oa
meni ai muncii de la 

S.S.H. Vulcan a IPSRUEEM.
— Comitetul de partid, 

conducerea secției și comi
tetul sindicatului — ne re
latează maistrul Ghiță 
loan, mecanicul șef al sec
ției — au stabilit o serie 
de măsuri în acest sens. 
Au fost scoase din func
țiune, în orele în care con
sumul de energie electrică 
este mai ridicat, utilaje' 
ca : plite electrice pentru

vulcanizare, comprcsoare, 
știut fiind că acestea sînt 
mari consumatoare de e- 
nergie electrică. Montarea, 
în fiecare atelier, a con
toarelor electrice a permis 
evidențierea consumului 
de energie la fiecare din
tre acestea, putîndu-se in
terveni atunci cînd se în
registrează consumuri exa
gerate, ne justificate.

Urmărirea, pe fiecare 
schimb, de către electricia
nul de serviciu, a modului 
în care sînt folosite utila
jele, înregistrarea zilnică 
a consumului pe 24 de ore, 
sarcini precise trasate

Gheorghe OI.TEANU

(Continuare in pog. a 2-a)
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Să ocrotim bogățiile 
și frumusețile pădurii !
i

Deși meteorologii mai 
anunță lapoviță și chiar 
ninsoare la munte, aspec
tul general al vremii, 
temperaturile de peste 20 
de grade, colțul ierbii și 
desfacerea mugurilor ne 
arată că primăvara intră 
în drepturile ei depline. 
După o iarnă aspră și 
lungă, dealurile împădu
rite din apropierea loca
lităților noastre au ieșit 
aproape total din hiber
narea de sub stratul gros 
de zăpadă, exercitînd, mai 
ales în rîndul tineretului, 
o puternică atracție. Se 
pare că sezonul excursi
ilor în natură, drumeți
ilor la cabanele cele mai 
apropiate ori prin pădure 
pur și simplu — a înce
put. Captivate dc des
fătările pe care natura le 
oferă, ba chiar urmărind, 
după cum sfe va vedea 
mai departe, unele scopuri 
străine de plimbarea de 
agrement propriu-zisă, 
grupurile de copii și ti
neri uită că și pădurea 
are „urechile" ei, că pre
zența pe drumurile și că
rările din păduri, nevino
vată la prima vedere, im
pune un comportament a- 
decvat. Se cunoaște, spre 
exemplu, că, mai ales în 
zona 
dar nu 
grupuri 
care fac parte copii mă
rișori și tinei i, bat pădu
rile de pe versanții din 
preajma localității, um- 
blind după flori, dar și

orașului Petrila — 
numai aici ! —
numeroase din

• —.

după coarne de cervide, 
iar, în continuare, în lu
nile mai-iunie, și după 
pui de căprioară. Unele 
grupuri sînt foarte nu
meroase, însoțite de cîini 
lăsați liberi — și ei sînt 
aduși doar la plimbare —, 
lansează strigăte, chiote, 
urlete și fluierături, ce 
mai, „ca-n codru". Des
fășurate în acest mod, 
nevinovatele plimbări 
prin pădure devin dăună
toare, afectînd condiția 
primordială dc care are 
nevoie vînatul din pădure 
— liniștea. Cît privește 
coarnele (trofeele) de cer
vide, trebuie spus că ele 
se bucură de același tra
tament ca și celelalte bu
nuri obștești din pădure. 
Obligația de a le strînge 
revine lucrătorilor 1 din 
silvicultură, iar în cazul 
găsirii de către cetățeni, 
ele trebuie predate ocoa
lelor silvice din Petro
șani, Petrila și Lupeni, ori 
Filialei de vinătoare și 
pescuit sportiv Petro
șani. De asemenea, expe
riența anilor trecuți pri
vind puii de 
este de-a dreptul 
Majoritatea iezilor 
nuți în captivitate, 
cu încercări de a-i 
și îngriji, au pierit după 
cîteva zile, produeîndu-se 
pagube însemnate în vî- 
nat. De aceea, chiar dacă 
sînt întilniți iezi plăpînzi, 
aparent „uitați" de ma
mele lor, ei trebuie lăsați 
în liniștea pădurii, unde

căprioară 
tristă, 

reți- 
chiar 
hrăni

Ani de glorii
(Urmare din pag. P

Ah, telefoanele !
Dacă, într-o zi, doriți cu 

orice preț să vă indispu- 
ncți, n-aveți decît să în
cercați să telefonați de la 
unul din telefoanele pu
blice instalate în și lingă 
Oficiul P.T.T.R. Petroșani. 
Ieri 
rei 
șit 
fon,
gă ușa de la intrare (hol), 
rămîne, Ia toate insistențele 
noastre, mut (a se citi fără 
ton). Recuperăm fisa, și 
ne încercăm norocul la 
cele din interior. Ridicăm 
receptorul telefonului insta
lat la 
intri
și se pare că am 
ton. Introducem 
măm numărul, 
răspunde alo și 
Doar al
Jofon funcționează, iar din 
cele două de afară, insta
late în cabine, doar unul.

dimineață, în jurul o- 
reu- 
tele_ . 
lîn-

9, noi 
Primul 

instalat

am

chiar

(cum 
poștă) 
reușit. Are 
fisa, for- 

abonatul 
cam atît. 

treilea te-

stingă 
în

(Urmare din pag. 1)

maiștrilor din cele trei 
schimburi în ceea ce pri
vește încadrarea riguroasă 
în normele de consum sînt 
alte măsuri care, de la în
ceputul acestui an, au com
pletat programul elaborat 
de către conducerea sec
ției. Acestea au creat posi
bilitatea ca, în lunile 
nuarie și februarie, să 
înregistreze un consum 
energie electrică cu 
MWh mai redus decît 
lunile similare din

ia- 
se 
de
10 
în 

1984,

vor fi căutați, găsiți în 
mod sigur și ocrotiți de 
mamele lor pînă devin în 
stare să se hrănească și 
să se ferească singuri de 
primejdii.

De stringentă actuali
tate întotdeauna, dar mai 
ales în această perioadă, 
bogată în vegetație us
cată, este ferirea pădurii 
de incendii. Prezența în 

a omu- 
nu cunoaște 

prevenire a 
— cea mai 
dintre ele este 

nu aprinde 
de

-, re-

pădure*  
lui care 
regulile de 
incendiilor 
importantă , 
aceea de a 
focuri la mai puțin 
100 m de pădure —, 
prezintă un motiv de se
rioasă îngrijorare pentru 
silvicultori. Obligația de 
a ocroti pădurea revine 
tuturor cetățenilor. Sub
liniem că aceste rînduri 
sînt adresate de fapt nu 
copiilor, ci părinților, pre_ 
venindu_i asupra even
tualelor consecințe.

Fără îndoială că oa
menii — și ne referim în 
special la grupurile de 
copii și tineri —, vor con
tinua plimbările, drumeți
ile în natură, 
trebuie să se 
cu respectul cuvenit față 
de liniștea pădurii, cu 
sentimentul mereu treaz 
al grijii pentru ocrotirea 
ei de resturi alimentare, 
ambalaje, de incendii.

Iosif COTOT, 
Toma ȚAțARCA, 

vicepreședinți ai Filialei 
A.J.V.P.S. Petroșani

continentele, România fi
ind cun-'scută și apreciată 
de întreaga lume.

Desfășurată în această pe
rioadă premergătoare săr
bătoririi a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului 
și Zilei independenței 
României, simpozionul „Ani 
de glorii, ani de mărețe în
făptuiri", a oferit multor 
lucrări studențești — Si
mona Barcan, Kocsis Car
men, Emil Covaci, Teodor 
Știrboiu, Carmen Cîrstoiu, 
Vasile Corpodean, Mirel 
Hoțea și alții — un mod 
de tratare sintetic, cu de
talii expresive din viața e_ 
conomică și socială a Văii 
Jiului, analizînd sensurile 
istorice, politice, economice

ale acestor nemuritoare 
pagini de glorie a ostași
lor români, ale muncii a- 
vîntate a poporului.

Prin conținutul și diver
sitatea tematică a lucrări
lor științifice, prin organi
zare și desfășurare, sim
pozionul „Ani de glorii, ani 
de mărețe înfăptuiri" a 
fost o manifestare a im
plicării active a studenți
lor în miezul evenimente
lor aflate în 
gului popor, 
mine, creație 
lui în Valea
bîndit o frumoasă tradiție 
în educația moral-politică, 
patriotică, a viitorilor spe
cialiști din industria
nieră și temeinica lor pre
gătire profesional-științi- 
fică.

atenția între- 
Institutul de 
a socialismu- 
Jiului, a do-

mi-

Expoziții 
de carte 

social-politică
Bibliotecile din Casa de 

cultură a sindicatelor și din 
cluburile muncitorești au 
organizat în această săptă- 
mînă expoziții de căi te so- 
cial-politică sub genericul 
„Epoca Nicolae Ceaușescu 
— epocă de mărețe înfăp
tuiri". La loc dc frunte sînt 
expuse lucrările secretaru
lui general al partidului, to__ 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuție teoretică de 
prestigiu la îmbogățirea 
conceptului de societate so
cialistă multilateral dezvol
tată. Se regăsesc în expo
ziții prestigioasele volume 
conținînd rezultatele cer
cetărilor din domeniul chi
miei compușilor macro- 
moleculari, ale eminentu
lui om de știință, acade
mician doctor inginer, 
Elena Ceaușescu. (Al HO- 
RAȚIU)

Acestea 
efectueze

recorduri"
fUruiare din pag. 1'

• Minerii sectoarelor II, 
IV și V de la I.M. Lonea 
și-au sporit eforturile în 
perioada 8—13 aprilie, re- 
cuperînd aproape în între
gime minusul acumulat în 
prima săptămînă a lunii 
aprilie. Printre brigăzile 
fruntașe ale acestor 
toare de producție se 
mără cele’ conduse dc 
dreî Antal, Dumitru

raschiv, Gheorghe Poenaru, 
Cornel Pilea, Dumitru Ene, 
Grigore Mîndruț, Florea 
Anton, Gheorghe Lipșa 
Ion Ilca.

RECORDURI NEDORITE

Și

de 
în 

mi_ 
la

• Însemnate sporuri 
producție au obținut 
săptămîna trecută și 
nerii sectorului IV de 
I.M. Petrila, reușind zilnic
să depășească prelimina
rul. Rezultate remarcabile 
au obținut minerii din 
cele șase abataje frontale 
conduse de Ștefan Alba 
Ștefan Rotaru.

• Brigăzile conduse 
Pavel Dediu de la I.M. 
ninoasa și Traian Pop
la I.M. Uricani și-au ono
rat angajamentele asuma
te extrăgînd suplimentar 
200 și,, respectiv, 100 tone 
de cărbune.

• Minerii sectorului II 
de la I.M. Paroșeni și-au 
propus pentru ziua de 12 
aprilie să realizeze o pro
ducție record. Preliminarul 
zilei a fost stabilit la 557 
tone de cărbune. Realiză
rile însă s-au ridicat la 
numai 66 de tone. Decît 
așa record...

• Și minerii sectorului 
II de la I.M. Petrila și-au 
propus pentru săptămîna 
trecută să realizeze pro
ducții record; E drept au 
realizat recorduri dar... In. 
numai cinci zile au rămas 
datori economiei naționale 
cu 750 tone de cărbune.

• Astfel de recorduri ne
dorite au mai înregistrat și 
minerii de la sectoarele 
V — Aninoasa și I — Uri
cani.

de 
A- 
de

Și

u premieră
de simbolcu vamure

'Urmare din pag r

Printre noile dotări care îmbogățesc, zi de zi, harta social-economică a orașului 
Petrila, sînt fără îndoială, noile spații destinate cooperației meșteșugărești. Ir. 
aceste zile, la parterul blocului 366 s-au deschis unitățile nr. 51 — Coafură (con
dus de Elisabeta Sandu, și Maria BitterJ și nr. 78 Cosmetică (condusă de Liana 
Fondrea). Foto : Al. TATAR

iar în luna martie colecti
vul de la S.S.H. să se în
cadreze în cota de energie 
electrică planificată. Fap_

fă, pe primele trei luni din 
1985, cu peste 11 milioane 
de lei, iar al producției fi
zice (mașini și utilaje mi_

Preocupări permanente
tul că sarcinile de plan se 
pot realiza și chiar depăși 
concomitent cu încadrarea 
în consumul de energie e- 
lectrică planificat îl de
monstrează depășirea indi
catorului producției mar-

niere), eu 67 de tone. Tot 
în trimestrul 1 al acestui 
an, au fost realizați, peste 
sarcinile planificate, 1846 
stilpi hidraulici, planul la 
piese de schimb a fost de
pășit cu aproape 5,5 mi_

lioane lei, iar la plasă de 
sîrmă s-au produs supli
mentar 59 de tone.

— Și în continuare, ne 
spune Mihai Gudas, șeful 
secției, vom acționa pentru 
încadrarea în cota de e- 
nergie electrică planificată. 
Vom intensifica măsurile 
vizînd obținerea de econo
mii la acest gen de ener
gie, răspunzind astfel i în
tăririlor și măsurilor din 
programul adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în luna 
nuarie a acestui an.

ia-

i
I l

I
I 
I
I

șani-Nord au fost date în 
folosință locatarilor pri
mele 16 apartamente din 
scara I a blocului 77. In a- 
celași cartier se află în 
fază avansată de execuție 
blocul tur n nr. 76, care, de 
asemenea, va fi dat in cU- 

| rînd în folosință. (V.S.)
TURNEU. Formația de 

I muzică ușoară „Armonic 
I grup" a Preparației Co_

roești a pregătit un spec
tacol dc varietăți < 
zînd muzică ușoară, 
populară și momente 
sele. Acest spectacol, 
zilele de 20 și 21 aprilie 
a.c., va fi prezentat în pre
mieră în județul Gorj.

ÎNTREBARE. O hotărîre 
luată în pripă și fără te
mei declanșează, firesc, o 
întrebare din partea cetă
țenilor care locuiesc în 
cartierul Braia—Lupeni: de 
ce chioșcul de ziare din 
Braia a fost desființat ? 
Inițial se găsise o soluție: 
ziarele se vindeau în in-

cuprin- 
, folk, 

ve- 
în

cinta agenției „Loto-Pro_ 
nosport". De cîteva zile în
să un afiș anunță laconic: 
„ziarele se vînd la oficiul 
P.T.T.R.". Ideea (oricui ar 
fi) este greșită. (A.T.)

EXCURSIE. Elevii clasei 
a Xl-a J a Liceului indus
trial Petroșani, împreună 
cu dirigintele M. Muntea- 
nu s-au aflat în zilele de 
8, 9 și 10 aprilie într-o in
teresantă excursie. Ei au 
vizitat obiective istorice și 
industi iale de pe traseul 
Petroșani — Cluj-Napoca 
— Ciucea, — Oradea — 
Peștera Urșilor. (G.B.)

CINEMATECA. La ci
nema „7 Noiembrie" din 
Petroșani sint programate, 
pentru începutul săptă- 
mînîi următoare, noi filme 
de cinematecă: „Dublu de
lict" (16 aprilie), producție 
italiană, „Pășesc prin Mos
cova" (18 aprilie), produc
ție sovietică. Proiecțiile de 
filme de cinematecă au loc 
în cadrul serilor de cultură 
cinematografică. (I.B.)

MUNCA PATRIOTICA. 
Ampla acțiune de muncă 
patriotică pentru recupera
rea și refolosirea materia
lelor refolosibile s-a în

peste 90 m pe lună, ba, 
minerii din brigada lui 
Pompei Tomolea au atins 
recorduri de 120 ml pe 
lună. Puterea de mobili
zare a colectivului, 
efortul de creștere

in 
a 

producției de cărbune este 
extraordinară. Aceeași 
maximă concentrare 
putere de mobilizare 
dovedit-o și minerii 
formația condusă de mi
nerul șef de brigadă Gri
gore Popescu, de fapt cei 
care lucrează efectiv la 
montarea complexului și 
care vor prelua și ex
ploatarea acestuia. Se es
timează, ca prin punerea 
în funcțiune a primului 
complex mecanizat, pro
ducția pe mină să creas
că aproximativ cu 300 
tone pe post, ceea ce ar 
asigura o reală încadrare

Și 
au 

din

în prevederile planului de 
producție. De fapt, acest 
lucru îl știu foarte bine 
minerii de Ia Bărbăteni 
și nici nu-i de mirare că 
întregul lor efort este 
canalizat spre reducerea 
cît mai mult posibil, a 
termenului de montare a 
complexului. Dealtfel, 
printr-o riguroasă orga
nizare a muncii, prin a_ 
sigurarea forței de muncă 
necesare pentru toate 
schimburile, printr-o res
pectare judicioasă a teh
nologiilor de montare și 
o supraveghere perma
nentă a asigurării calită
ții lucrărilor, complexul 
mecanizat Va putea să 
producă în cinstea zilei 
de 1 Mai. Este nu numai 
dorința ci și hotărîrea mi
nerilor de la Bărbăteni, 
care, nu o singură dată, 
și-au dovedit din plin 
puterea de a respecta an
gajamentele asumate.

*i

cheiat la mina Aninoasa 
cu rezultate deosebite. 
După cum ne informează 
Nicoleta Popescu, secre
tar adjunct al comitetului 
U.T.C. pe întreprindere cei 
peste 120 de tineri partici- 
panți la acțiune au colectat 
în jur de 50 tone de fier 
vechi din înc.'nta minei. 
Acțiunea se înscrie în ca
drul eforturilor depuse de 
tinerii utcciști de la I.M. 
Aninoasa de a întîmpina 
forumul utecist al țării — 
Congresul al XII-lea al 
U.T.C. cu planul anual în
deplinit, (Gh. C.)

ASTAZI Casa de cultură 
din Petroșani ne invită la 
un spectacol intitulat „Cînt 
și joc pe plai străbun", dat 
de ansamblul folcloric „Pa- 
rîngul". Spectacolul va a- 
vea loc la ora 16. In ace
eași zi, Ia ora 18, în sălile 
de dans ale cluburilor sin
dicale au Ioc „seri ale ti
neretului".

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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Educația patriotică 

a copiilor prin 
actul de cultură

Am fost martori, de cu- 
rînd, la un eveniment ar
tistic școlar care depă
șește granițele unui sim
plu fapt cultural. Școala 
generală nr. 1 din Petro
șani, unitate cu program 
suplimentar de artă, or
ganizează Ia finele fiecă
rui trimestru audiții mu
zicale cu participarea e- 
levilor secției muzică. 
De această dată, micii in_ 
terpreți îndrumați cu pa
siune adevărată de cei 
17 profesori de speciali
tate din școală și-au pro
pus un program alcătuit 
exclusiv din lucrări apar- 
ținînd literaturii muzicale 
românești. In fața părin
ților, a colegilor și prie
tenilor aflați în sală, pio
nierii prezenți în calitate 
de interpreți-instrumen- 
tiști au demonstrat fru
moase calități artistice, 
prezența lor pe scenă fi
ind rodul unei munci a- 
sidue de ani și ani, ade
vărată manifestare a dra
gostei pentru frumos. Pia
niști, violoniști, interpreți 
la clarinet sau oboi, cu 
toții au arătat o reală 
cunoaștere a posibilități
lor tehnice și expresive 
ale instrumentelor lor, 
dar mai ales, o înțelegere 
a fenomenului muzical 
românesc, în toată com
plexitatea lui. Unora, a_ 
ceasta afirmație le poate 
părea exagerată; celor 
prezenți în sală, iubitori 
de muzică, nu Ii se va 
părea nimic hiperbolizat 
în cuvintele de mai sus. 
De la cîntecul simplu al 
copiilor adus pe scenă de 
Gabriela Apetroaiei, cla- :

k.

ȘTIAȚI CĂ...
...în localitatea Uherske 

—Kladisce din Moravia de 
Sud — Cehoslovacia, turnul 
de 49 de metri al primăriei 
a hotărît, să se ia Ia între
cere cu celebrul turn în
clinat din Pisa ?

In anul 1975, turnul pri
măriei s-a înclinat cu 90 
de centimetri față de verti
cală și de atunci, înclina
rea continuă să crească. 
Pentru ca această deplasa
re să nu ia proporții a- 
menințătoare, edilii au ho
tărît restaurarea turnului, 
construit în secolele XIV 
—XVII pentru a-1 face ac
cesibil publicului,

☆
. .municipalitatea ora .

Bătrînul venea agale pe 
alee cu pași rari și neho- 
tăriți. Din cînd în cînd își 
ridica fața zbîreită spre 
cer și admira pîlpîirile ju
căușe ale stelelor. Ah, cît 
de mult își dorise o plim
bare prin parcul pustiu la 
acea oră, singur cu propri
ile sale gînduri. Licurici 
zburdalnici se roteau în
tr-un zbor nebun, încer- 
eînd să_l atragă în hora 
lor. Simțea cum renaște. 
Savura din plin cri-cri- 
urile greierilor, acorduri 
infinite pe fundalul aces
tei nopți de basm. Era fe
ricit. Zîmbi și...

Brusc, își duse o mină la 
frunte. Totul se învîrtea în 
jurul său într-un haos to
tal și simți nevoia să se 
sprijine de ceva. Abia a- 
cum sesiză ceața albăstruie, 
încolăcindu-1 cu limbi 
fosforescente. Iși reveni 
încetul cu încetul din a- 
mețeală, dar haloul ușor 

sa a IlI-a, vioară. Florin 
Botoroagă, clasa I, pian, 
Ruxandra Filip, clasa a 
II-a, pian sau Iulia U- 
reche, clasa a IV-a, pian, 
la lucrările mai dificile 
interpretate cu sensibili
tate de Daniel Rați, clasa 
a VII_a — oboi, Magda
lena Iile, clasa a V-a, 
pian, Marius Alexandru, 
clasa a VI_a, clarinet, Da
niel Brînzea, clasa a 
Vil-a, clarinet, ajungînd 
la nemuritoarea „Bala
dă" pentru vioară și pian 
a celui ce a însemnat un 
adevărat „Crai nou" în 
muzica românească, Ci- 
prian Porumbescu, inter
pretată cu sinceritate și 
freamăt interior de mi
cuța violonistă Alina Be- 
jenaru, clasa a V-a, am 
simțit puterea de înțele
gere a muzicii românești 
de către copiii și vîrstnicii 
prezenți în sală.

Fără îndoială am asis
tat la un adevărat act 
de educație patriotică, de 
cultură națională; promo
varea acestor valori ale 
muzicii românești, edu
carea copiilor în spiritul 
dragostei față de pămîn- 
tul străbun, de respect 
față de contribuția crea
ției muzicale
Ia întregirea „corolei 
minuni" a muzicii 
versale. iată marea 
portanță a orelor de mu
zică, a claselor și grupe
lor de 
nează 
nerale 
rilor.

românești 
de 

uni- 
im-

muzică ce funcțio- 
pe lingă școlile ge- 
sau casele pionie-

Horațiu ALEXANDRESCU

șului Palermo a hotărît să 
înlocuiască toate becurile 
electrice de pe străzile o- 
rașului cu... felinare cu 
gaze ? A fost, deja coman
dat un prim lot de 500 a_ 
semenea felinare. Cauza 
n-o constituie pasiunea pen
tru antichități, dealtfel la 
modă, ci criza energetică 
— gazele naturale fiind mai 
ieftine decît energia elec
trică.

☆
...In Indonezia, în regiu

nea Seranny din insula 
Jawa, funcționează o lege 
potrivit căreia oricine se 
căsătorește prima oară tre
buie să planteze un pom 
fructifer ? Cei care vor să

Trepte spre soare
— ca un fum — nu dispă
ru așa cum ar fi fost fi
resc. Distinse cu greu, în 
fața ochilor slăbiți, trepte 
strălucitoare din marmură 
albă.

„Ciudat — își spuse. 
Nu-mi amintesc să fi fost 
pe aici așa ceva. Ah, me
moria asta...".

Treptele urcau în sus și 
bătrînul, cu pași legănați, 
păși cu teamă pe ele. Nu-și 
amintea de cît timp mer
gea așa. Urca, urca mereu. 
In jurul lui, același halou 
luminos și albăstrui. Deo
dată. sesiză surprins că 
treptele se sfîrșîră. Par
curse eu grijă cîțiva me
tri, parcă temîndu-se de 
o posibilă prăbușire în 
neant. Peste cîteva clipe 
ceața deasă începu să se 
destrame cu unduiri ușoa
re, un voal care descoperă
— încetul cu încetul — un 
chip minunat de fecioară.-

Duse mina la ochi. Ex

De la o duminicii la alta
Cît poate 

supraviețui inima... 
...Unui om cu encefalo- 

grama plată ? Un grup de 
cercetători de la Universi
tatea din Osaka, Japonia, 
a dat recent un răspuns la 
această întrebare: 54 de 
zile. Intr-adevăr, atîtea zile 
au reușit specialiștii ni
poni să mențină funcțiu
nile cardiace ale unui pa
cient ce nu mai dădea 
semne de viață cerebrală 
(encefalogramă plată). Pen
tru aceasta ei au recurs 
Ia utilizarea unui hormon 
care are ca funcție menți
nerea unei anumite pre
siuni sanguine (ADII). Ex
periența a fost efectuată 
asupra a șase persoane al 
căror creier era mort. In 
condiții normale, inima nu 
poate supraviețui creierului 
decît cîteva zile. Astfel de 
experiențe nu au mai fost 
încercate anterior — potri
vit profesorului Tsyoshi 
Sugimoto, conducătorul e- 
chipei menționate, ale că
rei lucrări au fost prezen
tate în cursul unei reu
niuni științifice ținute re
cent la Osaka.

Cafeaua, 
colesterolul și inima

După cum relevă un stu
diu întocmit de specialiști 
de la Facultatea de medi
cină a Universității Stan- 
fond, din S.U.A., oamenii 
de vîrstă medie cu activi
tăți sedentare care consu
mă mai mult de două cești 
de cafea pe zi sînt supuși 
în mai mare măsură riscu
rilor' unor tulburări car
diace. Formarea coleste
rolului, se precizează în 
studiu, este accelerată de o 
serie de factori: fumatul, 
tensiunea nervoasă, consu
mul cafelei, regimul ali
mentar, vîrsta și greutatea 
corporală.

divorțeze trebuie să plan
teze cîte cinci pomi, iar 
cei ce se căsătoresc a doua 
oară cîte trei.

☆
...la Leningrad a fost 

construită o conductă de 
11 km prin care circulă 
containere cu reziduuri me
najere strînse în oraș și 
expediate la o întreprinde
re de prelucrare a acesto
ra ? Conducta are un dia
metru de 1200 mm, priTi 
care circulă patru garni
turi de containere circulare 
cu o viteză de 40 km pe 
oră. Anual acest sistem 
poate transporta o cantita
te de 500 000 mc de dife
rite reziduuri.

Culese de
I.B,

plozia de lumină din jur 
îi orbea ochii îmbâtrîniți. 
Scutură capul de cîteva ari; 
credea că visează. Se afla 
pe malul unei mări de 
smarald. „Ce s-a întâmplat 
cu mine ? se întrebă sur
prins. Sînt treaz și„. totuși 
mi se pare că visez". Auzi 
un tropăit slab și întoarse 
privirile. Incredibil; un ga
lop ușor, un trup alb și 
maiestuos se distingea în 
zare. Un corn împodobea 
capul patrupedului. „Un 
inorog — grndi. Un inorog 
adevărat. .“. Animalul se 
opri în fața bătrînului Ne
cheză de cîteva ori, după 
care îngenunche eu cele 
două picioare din față și 
iși scutură trupul falnic.

Galopau pe malul mării 
Se lăsase destul de ușor 
convins să încalece și a- 
cum simțea un gol i- 
mens în stomac. Curînd, 
zări puntea suspendată în 
chip straniu la numai cîți

Cititorii fotografiază

Culese de ici... 
de colo

— Iar ai întîrziat de la 
serviciu...

— Prea mare' aglomerație 
pe autobuz 1

— Cît de mare ?
— Și șoferul stătea 

scară !
Pe

☆
— Nu-i bine să educi co

pilul cu bătaia. Eu, de
pildă, n-am dat niciodată
în al meu.

— Nici noi nu-1 batem
pe al nostru, decît în caz
de... legitimă apărare !

☆
— Mamă, de ce are un

chiul nasul roșu ?
— Fiindcă bea.
— Bine, dar el nu bea 

decît vin alb !
☆

La lecția de zoologie pro
fesorul îl întreabă pe un 
elev :

— Cît timp poate trăi un 
om fără a bea apă ?

— Pînă moare ! răspun
se prompt elevul.

Culese de
D.R. GALATAN

va metri deasupra apei. In 
depărtare, distinse un oraș 
magnific plutind pe „ma
rea de smarald". Peste cî
teva clipe, galopau pe 
străzile întortocheate și fu 
mirat peste măsură de 
splendorile văzute. Atunci, 
auzi pentru intîia oară, gla
sul :

— Privește, prietene ! 
EUXINOPOLIS, primul o_ 
raș al Mării...

Nu. Nu era o voce. Era 
un gînd pe care îl înțelese 
în chip ciudat. I se părea 
stranie Întreaga întîmplare. 
De ce lui ? De ce fusese 
tocmai el ales ? Acum 
ȘTIA că era aruncat in
tr-un viitor inimaginabil, 
îndepărtat. Da, galopau spre 
infinit...

(Va urma)
Liviu PIRȚAC, 

Cenaclul de literatură de 
anticipație 

tehnico-științifică 
„Miner Club 2001“

Vă place portul nos
tru ?

Foto: Cristian ȘTEFAN

Cronică nerimată (148)

Anecdotele științei (XXVII)

Magnolia
Primăvara este, în fie

care an, un semn că trăsu
ra timpului a pornit din 
nou în amețitoarea-i cursă, 
zvîrlind stropi de lumină.’ 
pe frunțile noastre sărutate 
de rouă. Este primul prilej 
de a mîngîia cerul cu pri
virea, cînd stelele sparg în 
noapte pocale de gheață, 
păstrînd amintirea anului 
care s_a topit.

Și totuși, alături de a- 
cest mesager al pașilor 
noștri, prin șiruri de calen
dar, de cîțiva ani, prin 
grija edililor orașelor noas
tre, mai avem un sol care 
spulberă părerile de rău, 
învăluind privirile noastre 
în parfum de mătase. Este 
magnolia. Firavă, ca* * un 
zîmbet de mireasă sosită 
din poveștile copilăriei, gin
gașă ca un clopoțel sculptat 
în visul unei șoapte crista
line, albă, ca mina tremU- 
rîndă a nopții ce ne așea
ză peste somn razele co- 
borîte din lună, magnolia 
înflorește sub balcoanele 
ori în curțile noastre, pur- 
tînd în petalele sale mesa
jul unui anotimp mustind 
a cîntec fraged, șoptit de 
izvoare de viață și dragoste.

• Și totuși, centrul de 
greutate nu e capitala 
triunghiului.

• Asociația a elaborat un 
nou program de apă caldă. 
Asta zic și eu literatură de 
anticipație.

• Regula neîntemeiată 
întărește cel mai mult ex
cepția.

• Uneori frica face din 
noi eroi, iar neputința ne 
umple de virtute.

Intr-o după amiază, Gri- 
gore Antipa (1867—1944), 
obosit după munca în la
borator, s-a dus la lacul 
Herăstrău ca să pescuiască. 
N-a apucat insă să arunce 
bine undița că In spatele 
lui a apărut omul legii, ca
re i-a spus cu o voce tu
nătoare- r

— Cu ee drept pescuiți 
aici ?

Antipa l-a măsurat de 
jos în sus pe jandarm, și 
t-a răspuns :

— du dreptul omului su
perior, care predomină lu
mea animalelor inferioare—

— Așa ? făcu jandarmul 
mirat. Atunci, vă rog să 
mă scuzați. Nu pot totuși, 
cunoaște toate dispozițiile 
care apar intre timp !...

☆
In anul 1933 Albert Ein

stein părăsește institutul 
de fizică din Berlin, fu
gind din fața naziștilor și 
stabilincTu-Se în S.U.A., pro- 
fesînd la Princeton. Ca o- 
rice emigrant și Einstein 
a avut multă bătaie de 
cap eu calcularea impozi
tului. Intr-o seară a po
vestit acest lucru unei cu
noscute care i-a spus :

— Mă mir, mă mir, dom
nule profesor. Dumneavoas
tră vă plîngețr care aveți 
un asemenea talent la ma
tematică ?...

Să o purtăm în inimi ca 
un ilustru mesager al setei 
noastre de a trăi curat și 
demn. Să facem din ea, 
floarea-simbol, o -wșnică 
amintire care, în zori de 
zi, să ne aștepte cu lumina 
ei albă, în chip de călăuză 
prin nostalgie, prin vălul 
dorințelor din care ne fău
rim drumul spre mîine !

Alexandru TĂTAR

• Unii ar trebui să trăr- 
iască mai multe vieți să-și 
poată ispăși integral pe
deapsa.

• Diviziunea muncii s-a 
și făcut. Ei or să are, iar 
noi o să le scriem versuri.

• Vrînd-nevrînd sîntem 
epigonii maimuțelor.

Valeriu BUTULESCU

— O, doamnă, a răspuns 
fizicianul, ca să pricepi și 
să laleulezi impozitul in 
SU.A. nu e suficient să fii 
matematician. E necesar să 
fii și filozof, economist, so
ciolog și psiholog—

☆
Dacă Fleming Alexander 

(1881—1955) n-ar ■fi'Tucrat 
tntr-o clădire veche, plină 
de praf și mucegai cultu
rile lui de microbi nu s-ar 
fi contaminat cu... ciuperca, 
care produce penicilină., pe 
care in acest fel a desco
perit-o !

Dar, subliniind necesi
tatea interpretării și cerce
tării întîmplării, Fleming 
spunea ; „Și totuși, sporii 
nu s-au ridicat în picioare 
pe geloză ca să-mi spună: 
știți, noi producem o.subs
tanță antibiotică" 1

☆
Pe la începutul secolului 

nostru, meteorologii din 
cîteva țări europene, adu
nați într-un congres la 
Paris, au adoptat un plan 
comun de coordonare a 
cercetărilor și informațiilor 
din știința lor.

Hotărîrea a fost sărbăto
rită pr: nlr-um banchet cave 
a avut loc. evident, în văz
duh. la. restaurantul din 
turnul Eiffel I

Culese de
Ing. Hie BREBEN
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Noi și ample acțiuni pentru pace, 
împotriva înarmărilor nucleare

STOCKHOLM 13 (Ager
pres) La Stockholm s-au 
încheiat lucrările unui se
minar internațional al fe
meilor membre ale foru
rilor legislative din dife
rite țâri, consacrat proble
melor păcii și dezarmării.

In declarația adoptată se 
menționează că femeile — 
importantă forță a contem
poraneității — trebuie să-și 
intensifice eforturile pen
tru promovarea cauzei de
zarmării, destinderii și pă
cii, pentru eliminarea ris
cului unei catastrofe nu
cleare și dezvoltarea largă 
a colaborării pașnice din
tre state.

• MOSCOVA. Intr-o de_ 
■ larație a agenției TASS 
se arată că Uniunea Sovie
tică consideră că singura 
cale posibilă pentru regle
mentarea problemelor din 
America Centrală este cea 

•a tratativelor între țările 
din regiune. U.R.S.S. — se 
arată — sprijină deplin 
politica justă a Nicaraguei, 
care se pronunța ferm îm

„In era nucleară — se a- 
rată in document — secu
ritatea internațională nu se 
poate întenk ia decit pe 
respectarea' iutei eselor le
gitime alo fiecărei țări, și 
nu pe confruntare și te
roare nucleară. Este nece
sar să se adopte măsuri 
urgente și hotărîte pentru 
a se opri cursa înarmări
lor nucleare și convențio
nale".

SAN JOSE 13 (Agerpres). 
„Poziția României, a pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu privind asigura
rea păcii și securității in
ternaționale, realizarea de
zarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare", este

potriva dictatului imperia
list și presiunii brutale. Do
cumentul subliniază că 
U.R.S.S. va acționa pentru 
găsirea unei soluționări po
litice juste a situației din 

titlul expunerii prezentate 
la Universitatea Națională 
din Costa Rica, în prezeh- 
ț.- cadrelor didactice și a 
stil dentilor.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 13 (Agerpres). „Pacea 
— principala condiție a 
viitorului" — sub această 
deviză s-a desfășurat con
ferința tinerilor din Berli
nul occidental, la care au 
luat parte elevi din școlile 
și gimnaziile din oraș, pre
cum și reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret. 
Participanții au relevat că 
soluționarea problemelor 
care privesc tineretul poa
te fi realizată doar in con
diții de pace.

această zonă — precizează 
TASS.

• HAVANA. In capitala 
Cubei urmează să se des
fășoare, în perioada 31 mai 
— 7 iunie, o reuniune pen
tru promovarea rolului 
femeii în viața social-poli- 
tică și economică latino_a_ 
mericană și caraibiană — 
transmite agenția Pfensa 
Latina.

Declarații ale 
secretarului general

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13

(Agerpres). Secretarul
general al O.N.U.,
Javier Perez de
Cuellar, a anunțat că va 
prezenta Consiliului de Se
curitate, la începutul săp- 
tămînii viitoare, un raport 
asupra convorbirilor pe ca
re le-a purtat la Teheran 
și Bagdad în vederea rea
lizării unui acord pentru 
încheierea războiului din
tre Iran și Irak. El a a- 
preciat, în cursul unei con
ferințe de presă, că în a- 
cest moment Organizația 
Națiunilor Unite reprezin
tă unicul canal activ de 
comunicare, în eforturile 
de reglementare a conflic
tului și care acționează in
tens în acest sens.

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). In cursul unei 
conferințe de presă organi
zate la New York, secre
tarul general al O.N.U. Ja
vier Perez de Cuellar, a 
declarat că este hotârît să 
continue eforturile sale în 
vederea reglementării pro
blemei cipriote. El - a 
precizat că va menține con
tactul cu cele două părți.

No-
14 aprilie

PETROȘANI — 7 
iembrie; Glissando, I-II ; 
Unirea; Revanșa; Parîn- 
gul: Undeva, cîndva.

PETRILA: Amurgul fîn- 
tînilor.

LONEA: Polițist sau 
delincvent.

ANINOASA: întoarce
rea Vlașinilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Mitică Popescu.

LUPENI — Cultural ; 
Nemuritotrii.

URICANI : Singur de 
cart. 

TV
14 aprilie

11,30 Lumea copiilor. 
12,00 Handbal: Finala Cu
pei Federației Interna
ționale de Handbal: Mi_ 
naur Baia Mare — Zapo- 
roje (U.R.S.S.). 13,15 Te

I.T. Ch. TRANSCHIM BUCUREȘTI 
Autobaza 4 Craiova

CU SEDIUL IN CRAIOVA
INCADREAZA URGENT 

pentru punctul de lucru al I.F.A. „Vîscoza”
Lupeni

următoarele categorii de personal (cu dimiciliul 
în orașul Lupeni)

— mecanici
■— conducători auto
— tractoriști , , . ,
—- mașiniști ' '
Relații suplimentare la telefon 941/11137.

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată anunță cu profundă durere 
încetarea din viață a scumpului lor

înv, pensionar IOSIF GHEORGHE (85 de ani)
Inmormîntarea va avea Ioc luni, 15 aprilie, ora 

15,30 de la domiciliu, din Vulcan.

(color):
Dinamo. Trans, 

sta
in 

As
ia 

în
de

lex. 13,20 Album dumini
cal. 15,00 Fotbal 
Rapid 
misiune directă de la 
dionul „23 August", 
pauză; Box (color) — 
pecte înregistrate de 
finalele competiției 
ternaționale „Centura
aur". 17,00 Fotbal (color): 
Steaua — Sportul stu
dențesc. Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 
August". In pauză : Box.
18.50 1001 de seri (color). 
19,00 Telejurnal. .19,15 A_ 
niversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascis
mului și sărbătorirea „Zi
lei independenței Româ
niei". 19,30 Cîntarea 
României. 20,10 Film ar
tistic: Secretul din adîn- 
curi. 21,50 Telejurnal.

15 aprilie
20,00 Telejurnal. 20,20 

Orizont tehnico-științific. 
20,35 Tezaur folcloric (co
lor). 21,00 Roman foileton. 
Verdi, (color). Episodul 9.
21.50 Telejurnal.

I

I

Calendar sâptâmînal
15—21 aprilie 1985

Vizita oficială în Canada a tovarășului Nicolae 
E Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ- 
£ nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la in

vitația guvernatorului general al Canadei. Jeanne 
Sauve, și a primului ministru Brian Mulroney.

LUNI, 15 aprilie
— începe reuniunea de la Bruxelles dintre țări 

creditoare, membre ale CEE și țările debitoare din 
America Latină ;

— Deschiderea reuniunii afro-arabe la nivel 
ministerial (Tripoli —Libia— 15—17);

— A V-a Conferință a miniștrilor planificării 
‘ din Americă Latină șl zona caraibiană (Ciudad de 

Mexico, 15—17);
— Vizita oficială a primului ministru al Belgiei, 

Wilfried Martens, în R.P. Chineză (15—22);
MARȚI, 16 aprilie
— La Geneva începe cea de_a 40_a sesiune a 

Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (CEE — 
1 O.N.U. — 16—27);
i MIERCURI, 17 aprilie
.] — Reuniunea Comitetului interimar al Fondu-
J lui Monetar Internațional (Washington, 17—19);
1

— Vizita oficială în S.U.A. a președintelui Al- i 
geriei, Chadli Bendjedid ;

— Vizita în R.F.G. a lui Gunter Mittag, vice
președinte al Consiliului de Stat al R.D. Germane ;

JOI, 18 aprilie
— La Delhi începe reuniunea ministerială a I 

țărilor nealiniate (18—21); J
— La Bologna are loc Conferința Internațională >

„Orașul și pacea", la care participă primari ai ora- ’
șelor din întreaga lume care au avut de suferit de 
pe urma războiului (18—19);

SIMBAtA, 20 aprilie
— Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pen

tru Asia de Vest (Bagdad, 20—25);
— Marea demonstrație pentru pace și dezarmare 

de la Washington sub deviza „Să înceteze cursa 
înarmărilor";

— încep lucrările Congresului partidului „Uniu
nea Germană a Păcii" (Bremen — R.F.G.).

(Agerpres)

•ase:

Lupte libere

Sorin Moisache, vicefampion național
paru, care activează în pre
zent la C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, surprins de un dublu 
Nelson, Sorin Moisache a 
fost fixat cu umerii pe sal
tea. Ultima întîlnire cu 
favoritul categoriei, brăi_ 
leanul Petruș Soare, care 
avea de partea sa galeria, 
a pus în valoare combati
vitatea și bagajul tehnic al 
sportivului din Vale, după 
ultimul gong scorul indica 
11—3 în favoarea sa. A- 
ceasta performanță a a- 
sigurat clasarea lui Moi
sache după Florin Stuparu, 
deci titlul de vicecam- 
pion național. Colegii săi 
de echipă Cristian Kraut- 
ner (plus 78) și Laurențiu 
Palade (59) s-au clasat pe 
onorantele locuri IV res
pectiv, VI. In bilanțul pe 
echipe, în această întrecere 
de anvergură republicană, 
C.S.Ș. Petroșani a acumu
lat 9 puncte, ocupînd lo
cul VIII, (Sever NOIAN)

Gimnastică.

Medalie de bronz pentru 
C. S. Ș. P.

147 de gimnast! și gim
naste din cluburile sporti
ve școlare s-au confruntat 
în sala sporturilor „Vran- 
cea" din Focșani, în cadrul 
finalei campionatului re
publican pe echipe șl in
dividual. Prezentă în a- 
ceastă fază, garnitura fe
minină a C.S.Ș. Petroșani 
a repurtat un real succes 
la categoria a IlI-a (spor
tive născute în anii 1973— 
1974). Sextetul: Claudia Dă- 
ianu, Luminița Harbuzaru, 
Loredana Nițulescu, Mirela 
Boboc, Iulian» Dolcescu 
și Iuliana Pirgariu, antre
nat de profesorii Aurelia 
Pîscol și Sorin Tolteanu, 
au urcat pe treapta a IH-a 
a podiumului de premiere, 
după C.S.Ș. Onești (183,15 
puncte) și C.S.Ș. I Constan

ța (180,05). Acumulînd 179,§0 
puncte, deci la numai 25 
de sutimi de medalia de 
argint, echipa din Vale a 
devansat alte puternice 
cluburi sportive din țară 

cu tradiție în materie de 
gimnastică. Un alt rezultat 
onorabil pentru C.S.Ș.P. a 
fost înregistrat la categoria 
maestre de Adriana Bitu, 
elevă a profesorilor Dorina 
Budică și Eugen Peterffi. 
Astfel, la individual com
pus, reprezentanta Văii a 
acumulat 35,90 puncte, fi
ind. răsplătită cu medalia 
de bronz, aceeași distincție 
revenindu-i pentru evolu
ția la paralele. Felicitări ! 
(Ion VULPE)

Etapa a 25-a a
Duminică, 14 aprilie, se 

va desfășura etapa a 25-a 
a campionatului diviziei A 
la fotbal. Pe stadionul „23 
August" din Capitală este 
programat cuplajul inter- 
bucureștean: de la ora 15,00 
se vor întîlni echipele Ra
pid și Dinamo, iar în con
tinuare se va disputa par
tida dintre formațiile Steaua 
și Spoi tul studențesc.

! Tir cu arcul „Cupa federației";-------------------------------------------------- ;

i Viorel Habian, pe primul loc
Arcașii de la' Minerul Aninoasa (antrenor Va- : 

i .sile Tătnaș) continuă să se afle printre animatorii ’ 
i acestei discipline sportive pe plan republican, con- . I 
1 firmă această afirmație comportarea lor în cadrul i 
i recentului concurs republican de la Satu Mare, do- 
i tat cu trofeul „Cupa federației". Programul întrece- 
i pilor, care a cuprins o probă de simplu F.I.T.A., a 
i relevat l'orma deosebită a juniorului I Viorel Habian 
; (1048 p),.care a cucerit. primul loo la categoria sa 
| de vîrstă. La junioare I, Angela Ciocan (1014) a fost 
; înregistrată pe poziția a IlI-a, în vreme ce, în 01a-- 
: samentul general pe echipe, Minerul Aninoasa (17 
; puncte) a ocupat locul III după C.S.M. Iași (39) și 
i Voința Satu Mare (28).

V ION

campionatului diviziei A la fotbal
In țară vor avea loc ur

mătoarele meciuri: F.C.M. 
Brașov — F.C. Bihor Ora
dea; Cor vinul Hunedoara 
— S.C. Bacău; Universita
tea Craiova — Gloria Bu
zău; F.C. Baia Mare — F.C. 
Olt; Chimia Rm. Vîlcea — 
A.S.A. Tg. Mureș; F.C. Ar
geș Pitești — Politehnica 
Iași; Jiul Petroșani — Po
litehnica Timișoara.

Jocurile vor începe la ora 
17.

☆
Posturile noastre de ra

dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate 
meciurile etapei, Transmit 
sia se va efectua pe pro
gramul I, cu începere de 
la ora 15,00.
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La Brăila, în cadrul e_ 
«apei finale a campionatu
lui republican individual 
al cluburilor sportive șco
lare, și-au dat întîlnire în
tre 9 și 11 aprilie, 120 de 
luptători din 36 de cluburi. 
•Disputele celor 12 categorii 
■Je greutate au dat cîștig 
de cauză celor mai tehnici 
și ambițioși practicanți ai 
luptelor libere, dar nu în
totdeauna favoriților. In
tre laureații acestei ediții 
S-a aflat și un reprezen
tant al C.S.Ș. Petroșani (an
trenor Vasilc Făgaș), Sorin 
Moisache, cel care la ca
tegoria 78 kg a cucerit me
dalia de argint. Intre în
vinșii săi prin tuș s-au 
aflat orădeanul Kalman 
Boca, dinamovistul brașo
vean Cristian Mihalcea, de- 
veanul Marcel Oprean și 
constănțeanul Gheorghe 
Ciupercă In confruntarea 
cu tîrnăveanul Florin Stu-


