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ta
TĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

AIanauaone

în îiitîmpinarea Zilei 
de 1 Mai

Fapte de muncă, 
fapte de vrednicie

Cu pianul pe patru luni îndeplinit
MINERII DIN BRIGADA CONDUSA DE CRISTEA VALACHE

Manifestindu-și prin
fapte de muncă hotărîrea 
de a da țârii cit mai mult 
cărbune în cinstea zilei 
de 1 Mai, minerii din Va
lea Jiului depun eforturi 
susținute pentru înfăptu
irea planului de producție 
și a angajamentelor asu
mate în întrecere.

Printre brigăzile de mi
neri care se evidențiază în 
întrecere se numără cele 
ce și-au îndeplinit în aces
te zile sarcinile de plan pe 
primele patru luni ale a- 
nului. Muncind într-un a- 
bataj dotat cu complex de 
susținere și tăiere meca
nizată. minerii din cadrul

brigăzii conduse de Vala
che Cristea, din sectorul 
II al I.M. Livezeni și-au 
depășit lună de lună sarci
nile de plan, astfel ineît 
ieri au raportat depășirea 
sarcinilor de plan pe pri
mele patru luni. Prin buna 
organizare a muncii pe 
schimburi, după cum ne-a 
informat prin telefon to
varășul Tudor Zaharescu, 
șeful sectorului II, în cele 
patru luni minerii din bri
gada lui Valache Cristea, 
folosind cu iscusință teh
nica modernă din dotare, 
au realizat productivități 
medii zilnice de 18—20 to
ne de cărbune. Se poate

estima că pînă la sfirșitul 
lunii aprilie producția su
plimentară extrasă de har
nicii mineri ai acestei bri
găzi va depăși 6000 de tone 
pe primele patru luni ale 
anului. (V.S.)

Vizita oficială a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii 

Socialiste România, în Canada
Primirea ministrului energiei, 

minelor și resurselor
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după- 
amiază, la reședința oficia
lă din Ottawa, pe minis
trul canadian al energiei, 
minelor și resurselor, Pa
tricia Carney.

In cadrul convorbirii, 
au fost relevate bunele 
raporturi statornicite între 
România și Canada, care 
își găsesc expresie în con
tinua dezvoltare a colabo
rării și cooperării economi
ce, a schimburilor indus-

Primirea
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
guvernatorul general al 
Canadei, Jeanne Sauve, au 
primit, marți dimineața, la 
palatul guvernamental din 
Ottawa, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în 
Canada.

Ambasadorii a numeroa
se țări au adresat urări de

triale, tehnico-științifice 
și în alte domenii de inte
res reciproc, context în ca
re se înscrie și colabora
rea româno-canadiană în 
domeniul folosirii energi
ei atomice în scopuri paș
nice.

S-a evidențiat, totodată, 
hotărîrea comună ele a se 
promova forme noi, supe
rioare, de cooperare, inclu
siv prin crearea de socie- 

relevîndu-se 
extinderii și 
schimburilor 
domenii

tăți mixte, 
posibilitățile 
diversificării 
reciproce în

portante cum sînt materi
ile prime, energetica, cons
trucția de mașini și apli
carea tehnologiilor avan
sate, inclusiv pe terțe pie
țe

In timpul convorbirii a 
fosx subliniată necesitatea 
așezării la baza raporturi
lor economice româno- 
canadiene a unor acorduri 
de lungă durată care să le 
confere trăinicie și stabili
tate.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cor
dială.

succes vizitei în Canada și 
au adus șefului statului 
român un cald omagiu, ex
presie a stimei și presti
giului de care se bucură 
pe arena internațională 
politica de pace, destinde
re, de înțelegere, prietenie 
și colaborare cu toate na
țiunile. promovată cu con
secvență de România soci
alistă.

Președintele

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au ciocnit o cu
pă de șampanie 
misiunilor 
care s-au 
atmosferă 
transmis
României 
roase din 
stat și de 
zentate de

cu șefii 
diplomatice cu 
întreținut într-o 
cordială. S-au 

președintelui 
salutări căldu- 

parlea șefilor de 
guvern repre- 
ambasadori, îm-

Nicolae (Continuare în pag. a 4-a)

Pe loc de frunte
Un succes deosebit în 

întrecere raportează și mi
nerii din brigada condusă 
de Mihai Blaga, din secto
rul III al I.M. Lupeni. De 
la începutul anului pînă 
ieri brigada a extras o 
producție suplimentară de 
3300 tone de cărbune, si- 
tuîndu-se pe un loc de 
frunte în cadrul I.M. Lu
peni. Producția suplimen
tară a fost realizată pe ba
za depășirii productivită
ții în cărbune în medie cu 
300 kg pe post, într-un a-

bataj dotat cu combină și 
susținere mecanizată. S_au 
evidențiat în mod deosebit, 
după cum ne-a informat 
ing. Gheorghe Cotormani, 
șeful sectorului III, minerii 
Nicolae Blahoianu, David 
Ruță și Grigore Moldovan. 
Prin realizarea acestei pro
ducții suplimentare, colec
tivul brigăzii lui Mihai 
Blaga și-a îndeplinit cu 
12 zile mai devreme anga
jamentul asumat în între
cere în cinstea zilei de 1 
Mai.

La Valea de Brazi

Cea mai importantă 
investiție: OAMENI

f inut bîntuit înainte
: I de liniști atotcu-
ș " prinzătoare, adevă- 
î rată oază de verdeață, Va- 
i lea de Brazi se află în 
i pragul unui 
i eveniment pe 
î care-1 putem
I numi fără
i exagerare 
î PREMIERA:
i extragerea, în curind, din 
I subteranei'- ei a prime! 
I tone de cărbune cocsifi- 
i cabil!
I In așteptarea acestui 
i eveniment, la noua mină 
i se muncește iu pasiune și 
1 dăruire, rezultatele de 
■ excepție fiind în perma- 
1 nență prezente pe panoul 
; succeselor Acest lucru 
: ne-a determinat să urmă- 
i riin una dintre fazele de 
; primă importanță din ac- 
: tivitatea minerilor de 
i aici: executarea unei ga- I î

Industrializarea - la baza întăririi 
potențialului economic al patriei

Vor rămîne înscrise la 
loc de frunte în marea 
cronică a înfloririi multi
laterale a patriei măsurile 
de excepțională însemnă
tate adoptate pentru ac
centuarea procesului de 
industrializare a țării — 
principala pîrghie de întă
rire a economiei naționale, 
de accelerare a progresu
lui genera] al societății. 
Rod al gîndirii vizionare a 
secretarului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
perioada de la Congresul 
al IX-lea a fost promovată 
cu fermitate strategia poli
tică de întărire a potenți
alului industrial, cu prio
ritate a ramurilor prin 
care se asigură valorifica

rea superioară a resurselor 
de materii prime, dezvolta
rea construcțiilor de ma
șini, a electrotehnicii și e- 
lectronicii, a chimiei și pe
trochimiei. Intr-o primă 
etapă, s-a acționat pentru 
asigurarea capacităților de 
producție necesare, prin 
înființarea de noi unități 
productive și modernizarea 
celor existente. Apoi, pe 
măsură ce a fost consolida
tă experiența acumulată, 
accentul a fost pus pe dez
voltarea intensivă a pro
ducției pe baza creșterii 
productivității muncii și 
aplicării celor mai noi cu
ceriri ale științei și gîndi
rii tehnice românești. O- 
biectivul central spre care 
au fost îndreptate toate

eforturile privind accentu
area industrializării socia
liste l_a constituit întări
rea independenței econo
mice și, în acest context, 
dobîndirea independenței 
energetice a patriei, por
nind de la legitățile ce 
guvernează conjuncturile 
economice actuale, pe 
plan mondial, și de la a- 
devărul confirmat de prac
tică, potrivit căruia cea 
mai sigură și stabilă dez
voltare este ceti înfăptuită 
de fiecare popor cu propri
ile sale resurse și posibi
lități, eu talentul și hăr-- 
nicia sa tradițională.

(Continuare în pag. a 2-n)

NOI CONSTRUCȚII
MODERNE

Constructorii din ca
drul brigăzii 40 Lupeni 
a A.C.M. Petroșani au 
atacat în aceste zile pe 
un front larg lucrările 
de modernizare a nou
lui centru civic.. In blo
cul nr. 2 au fost finali
zate 41 de apartamente, 
iar alte 28, de pe ulti
mul tronson, se află în 
fază de finisaj. Au fost 
începute lucrările de 
săpare a fundației blo
cului nr. 1 și se acțio
nează pentru elibera- 
i ea amplasamentului 
blocului nr. 3. Toate a- 
ceste trei blocuri sînt 
construcții moderne .. și 
au prevăzute, conform 
proiectelor, spații la 
parter pentru dezvol
tarea rețelei comerciale 
ș: a unităților presta
toare de servicii către 
populație. In cursul a- 
cestui an vor fi constru
ite în zona noului cen
tru civic 144 de aparta
mente, iar bulevardul 
Păcii va fi extins pînă 
la ieșirea din oraș, spre 
Uricani. (V.S.)

Brigada condusă de Emil Teleman (în mijloc) din cadrul sectorului VIII al I.M. Vulcan s.a situat pe 
locul I in primul trimestru al anului. Disciplina, buna aprovizionare a locului de muncă, respectarea norme
lor de protecție a muncii, iată „punctele forte" ale brigăzii. Foto: Al. TĂTAR

lerii de aeraj spre puțul 
Sterminos, pentru reușita 
deplină a punerii în func
țiune a unei importante 

de producție. 
Primul care 
ne-a vorbit 
despre aceas
tă lucrare a 
fost inginerul 
Mihai O- 

prișa, șeful de sector:
— Este o lucrare de 

maximă importanță pen
tru viitorul minei noas
tre. Lungă de 700 de me
tri, ea cere celor ce o e_ 
xedută deplina angaja
re, responsabilitate spo
rită pentru calitatea e- j 
xecuției, de ea depinzînd 
conturarea sistemului ge
nera] de aerai al minei,

Alexandru TĂTAR

capacități

Reportajul 
săptăminii

(Continuare io pag. a 2-a)
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La „Straja“ Lupeni
Măestria profesională, însoțită 

de spirit creator
In primul trimestru al 

acestui an cooperativa 
meșteșugărească „Straja" 
din Lupeni, cunoscută prin 
vrednicia și inițiativa oa- 

1 menilor muncii, a realizat, 
cu importante depășiri, in
dicatorii de plan (produc
ția marfă — 110 la sută; 
producția globală — 112
ia sută; prestări servicii — 
101 la sută, mobilă — 240 
ia sută). Odată cu dezvol
tarea și modernizarea uni
tăților s-au diversificat ac
tivitățile industriale și 
prestatoare de servicii. De 
Ia produsele realizate pen
tru întreprinderi și popu
lație (juguri metalice, plase 
și împletituri din plase, bo- 
binări de motoare, insta
lații sanitare și electrice, 
tinichigerie și reparații de 
obiecte casnice și gospo
dărești etc) meșteșugarii de 
la cooperativa „Straja" a- 
plică în propria muncă noi 
și noi soluții destinate mo
dernizării producției și 
serviciilor pentru popu
lație.

— Munca noastră, efor
turile de înnoire sînt o- 
rientate de documentele 
Congresului al XlII-lea al 
partidului care prevăd, 
pentru cincinalul următor, 
o sporire a valorii prestă
rilor de servicii cu 68—70 
ia sută prin diversificarea 
și creșterea cu prioritate 
a celor solicitate de popu
lație, ne spunea Constan

(Urmare din pag. 1)

Procesul de industriali
zare socialistă, în ritmurile 
și pe coordonatele stabilite 
acum două decenii, a con
dus la o masivă înnoire a 
potențialului productiv al 
tuturor ramurilor econo
mice și zonelor țării, cu 
efect nemijlocit asupra 
gradului de ocupare a for
ței de muncă și nivelului 
de trai. In Valea Jiului, de 
pildă, în urma măsurilor 
întreprinse pentru dezvol
tarea activității de bază, 
s-a asigurat creșterea pro
ducției de cărbune de 2,5 
ori, în acest an față de 
1965. Pe această bază au 
luat ființă mii de noi 
locuri de muncă, atît în 
subteran cît și la suprafa
ță, pentru dezvoltarea ac
tivității de extracție, întă
rirea asistenței tehnice de 
specialitate, modernizarea 
transportului, îmbunătăți- 

tin Adămuț, președintele 
cooperativei „Straja". Oda
tă cu dezvoltarea activită
ților industriale din sectoa
rele metal, lemn și chimie, 
s-au înființat unități pres
tatoare de servicii în cen

trul civic al orașului, de
oarece eficiența muncii 
noastre este determinată 
de înțelegerea și capacita
tea de a răspunde prompt, 
și în condiții de calitate, 
cerințelor populației con
tribuind la creșterea calită
ții vieții oamenilor. Este 
obiectivul fundamental al 
politicii partidului nostru 
în această rodnică epocă 
de împliniri socialiste. 
Iată de ce prin 
calitatea, diversitatea și e- 
ficiența serviciilor noastre 
ne implicăm cu responsa
bilitate în procesul de con
tinuă creștere a calității 
vieții.

Acțiunea de diversificare 
se concretizează la coope

Industrializarea
rea activității electromeca
nice și mai buna aprovizi
onare tehnico-materială a 
locurilor de muncă. Iată 
că industrializarea — în
făptuită nu ca un scop în 
sine ci ca principală cale 
de întărire economică a 
patriei — își dovedește 
marile avantaje și în do
meniul nivelului de trai, 
unde se regăsește plenai- e- 
fectul pozitiv al tuturor 
măsurilor întreprinse pen
tru crearea de noi locuri 
de muncă și extinderea ac
tivității în ramuri de in
teres economic major, în 
meserii care se bucură de 
o atenție deosebită, cum 
este mineritul carbonifer.

In baza procesului de in
dustrializare socialistă în 
municipiul nostru au luat 
ființă și s-au dezvoltat, la 
indicația, și din inițiativa

rativa „Straja" prin înfiin
țarea de noi unități în 
Lupeni și Vulcan (repara
ții de obiecte de uz casnic, 
o simigerie, croitorii în 
noile ansambluri de locu
ințe, înregistrări de benzi 
magnetice, autoservice etc), 
valorificarea materialelor 
refolosibile (există o bună 
experiență în domeniul ma
selor plastice, realizîndu- 
se fermoare, nasturi, cure
le de ceas și alte articole 
solicitate de populație), re- 
proiectarea produselor
(modele noi de poșete, genți 
etc, confecționate în unită
țile de marochinărie). Ne
cesarele atribute de diver
sificare și calitate a produ
selor și serviciilor sînt ob
ținute de meșteșugari ins
pirați, competenți și price- 
puți, cum sînt Costică To- 
lea. Aurică Cristea, Tibe- 
riu Ciuleanu, Petru Căldă- 
rar, Constantin Bolosin, 
Silvia Dosiciuc, Emil Filip, 
Marin Durlat, care conduc 
colective de marochineri, 
mecanici, bobinatori, tîm- 
plari sau croitori. Am a- 
flat că 85 la sută din 
meșteșugari s-au format, 
perfecționîndu-și măiestria 
profesională, în cadrul co
operativei care manifestă 
un interes permanent pen
tru calificarea personalu
lui. In această primăvară, 
cînd orașele aflate pe Jiul 
de Vest oferă imaginea re
marcabilelor împliniri so
cialiste în cea mai dinami
că perioadă istorică, Epoca 
Ceaușescu, oamenii muncii 
de la cooperativa meșteșu
gărească „Straja", alături 
de mineri și constructori, 
își pun în valoare măies
tria profesională și spiritul 
creator pentru continua 
perfecționare a sferei ser
viciilor pentru populație.

T. SPATARU

O unitate model in 
cadrul cooperativei este 
unitatea „Croitorie fe
mei" din Lupeni, con
dusă de Constantin Bo
losin.

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și alte ramuri 
industriale. Cu două dece
nii în urmă nu se putea 
vorbi, în Valea Jiului, des
pre construcții de mașini și 
utilaje miniere. Actuala or
ganizare a acestei activități 
de interes republican, po
tențialul productiv și ni
velul tehnic al uzinei din 
Petroșani sînt coordonate 
care pun în lumină orien
tarea clarvăzătoare a con
ducătorului partidului și 
statului nostru, care a in
dicat ca pe vatra de căr
bune a municipiului să ia 
ființă o puternică bază teh
nico-materială destinată 
mecanizării și moderniză
rii extracției din subteran. 
Prestările de servicii teh
nice și producția de piese 
de schimb sînt alte două 
activități care contribuie,

Un drum reportericesc 
prin incinta întreprinderii 
de utilaj minier din Petro
șani poate să aibă multe, 
foarte multe repere.

Intr-unui din aceste dru
muri, am poposit și la un 
anumit punct, unde în ul- 

. timpul timp ușa este des
chisă cu tot mai multă în
credere. Este vorba de can
tina de incintă a I.U.M.P. 
O curățenie care oglindește 
respectarea normelor igie- 
nico-sanitare, un meniu va
riat și la discreția tuturor...

Cea mai importantă investiție: OAMENII
(Urmare din pag. ?'

deci însăși intrarea în 
funcțiune a minei Valea 
de Brazi.

Despre importanța lu
crării de săpare a galeri
ei, ne-a vorbit și directo
rul tehnic al minei, ing. 
Bujor- Bogdan.

— Lucrarea destinată 
realizării galeriei de ae- 
raj de la orizontul 400 
reliefează, mai mult de- 
cît tot ce s-a înfăptuit 
pînă acum aici, hotărîrea, 
elanul, priceperea și ti
nerețea proprii colecti
vului de muncă de la 
mina Valea de Brazi. 
Format din oameni ve- 
niți de la toate unitățile 
C.M.V.J., oamenii noștri 
sînt pătrunși de dorința 
arzătoare de a face aici 
la Valea de Brazi un im
portant furnizor de căr
bune cocsificabil pe care 
industria siderurgică, e- 
conomia națională să 
poată conta!

Cu elanul care l-a fă
cut cunoscut, cu pasiunea 
care i-a adus atîtea sa
tisfacții și — firesc — 
recunoașterea meritelor 
la sectorul XI investiții 
al minei Petrila, ing. Bu
jor Bogdan ne-a vorbit 
cu multă căldură despre 
cel mai important fond 
de investiții cu care a 
pornit la drum mina Va 
lea de Brazi — OAMENII!

cu valori însemnate, la în
tărirea economiei munici
piului. Au luat ființă uni
tăți ale industriei ușoare 
— de tricotaje, confecții, 
mobilă, țesături — s-au 
alocat fonduri însemnate 
pentru dezvoltarea celor 
existente — la l.F.A. Vîs- 
coza — a fost conturată o 
platformă complexă pen
tru diverse prestări de 
servicii destinate indus
triei ușoare și ■ populației.

Toate aceste măsuri au 
avut menirea să îmbogă
țească, an de an, economia 
municipiului, potențialul 
nostru productiv, făcînd din 
Valea Jiului un 'centru 
muncitoresc tot mai puter
nic, cu largi perspective de 
dezvoltare în continuare, 
atît prin afirmarea ramu
rilor industriale cît și prin 
dobîndirea de noi dimen
siuni ale calității vieții mi
nerilor și celorlalți oameni 
ai muncii. 

gusturilor, un chioșc bine 
aprovizionat și, firește, nu 
în ultimul rînd, o servire 
pe măsura cerințelor —

Preocupare și 
pasiune

iată observații pe care 
le-am făcut cu plăcere.

Firește, pentru a ajunge 
la acest rezultat nu e u- 
șor. Dar, personalul în

Au venit aici din do
rința lor de a-și afirma 
pasiunea, dar mai ales 
experiența Ion Baron — 
miner cu activitate înde
lungată la mina Petrila; 
tot de aici au venit Mi
ron Moraru, Gheorghe 
Iuga, Benone Avădanei, 
specializat în avansări 
rapide, Crăciun Mitra, 
Gheorghe Cucu și 
Gheorghe Achim — amîn_ 
doi specialiști în manipu
larea mașinilor de încăr
cat pneumatice, Gavrilă 
Lazăr, Vasile Bucur, 
Constantin Timofte și Ion 
Doroftei.

Ajutorul, pe cît de 
prețios, pe cît de necesar, 
nu a venit numai de la 
mina Petrila. Și alte uni
tăți miniere au înțeles că 
a ajuta la pornirea cu 
succes a noii mine de la 
Valea de Brazi este o ce
rință a economiei naționa
le la care trebuie toți 
să-și aducă contribuția. 
De la Uricani au sosit 
brigăzile conduse de Ia- 
noș Doboș, Gheorghe Cer
cel și Iosif Naghi; de la 
Lupeni, Gheorghe Saigiu 
și Ion Cucoș; de la Pa- 
roșeni, loan Tămaș și 
Gherasim Tămaș.

Asigurarea tuturor con

Electricienii Georgeta Chircu, Erica Scarlat și Li- 
cuța Poleac verifică motoarele rebobinate în secția 
bobinaj ușor din cadrul I.P.S.R.U.E.E.M.P.

drumat de Angela Amariej 
— le numim aici pe Irine 
Jecan, Elisabeta Ciuci, Ro- 
dica Mateiaș, Elisabeta I- 
van și Maria Bredan — nu 
se mulțumește să-i vadă 
intrînd pe clienți pe ușă. 
Se aprovizionează ritmic, 
pregătește mîncare ce poate 
întruni sufragiile celor în 
cauză și satisfacțiile vin 
în mod firesc. Dovadă cele 
150 de porții zilnice (în 
medie) și faptul că numă
rul abonaților crește zi do 
zi.

Silviu ALEXANDRU

dițiilor optime de lucru 
cere eforturi din partea 
tuturor, așa că nu miră 
pe nimeni că la numai o 
oră-două, după plecarea 
acasă echipa de electro- 
lăcatuși condusă de Vasile 
Cincu poate fi văzută de 
multe ori din dou gata 
pentru a intra în subte
ran pentru o intervenție 
ce nu suferă amînare. 
Așa cum s-a întîmplat în 
ziua documentării noastre.

Cu un asemenea climat 
de muncă, cu o aseme
nea mobilizare de forțe, 
rezultatele nu au întîr- 
ziat să apară. In luna ia
nuarie avansarea la gale
ria de aeraj amintită a 
fost de 101 ml, în februa
rie a urcat la 106 ml, în 
martie a realizat un re
cord care a surprins chiar 
și... calculatorul: 228 ml, 
pentru ca din prelimina
rul de 280 ml pentru lu
na aceasta, pînă astăzi 
să fie raportați peste ju
mătate, mai exact 152 
ml !

Prin suflul de orgoli
oasă tinerețe a colectivu
lui noii mine de Ia Va
lea de Brazi se făurește 
astăzi un fapt fără pre
cedent, un viitor care tin
de să devină prezent. Vi
itorul este la mina Valea 
de Brazi un exponent 
realist al prezentului!

Echi- 
ale 

conti-I
I
II 
l

MODERNIZĂRI, 
pele specializate 
I.G.C.L. Petroșani 
nuă lucrările de lărgire și
modernizare a bulevardu
lui Republicii din reșe
dința noastră de munici
piu, în 
tică a 
Artera 
culație 

extremitatca ves- 
zonei Aeroport, 
principală de cir- 
va dispune de pa-

tru piste, asigurînd astfel 
fluența traficului rutier.

DE SEZON. Prefațînd 
sezonul estival, Fabrica 
de produse lactate din ca
drul platformei industri
ale Livezeni produce zil
nic cite 3 tone de înghe
țată „Polar", din diferite 
sortimente pe bază de e- 
sențe de fistic, migdale, 
portocale etc. înghețata, 
Se desface prin unitățile 
alimentare și de alimen
tație publică din județul 
și municipiul nostru.

AUTO-MOTO. Secți

ile auto-moto nr. 44 și 
65 din Petroșani, sînt au
torizate să efectueze revi
zii anuale ale autoturis
melor proprietate perso
nală.

CARTE. Editura clu
jeană „Dacia" a pus în 
circulație, în aceste zile, 
volumul de nuvele „Gla
suri în cîmpia tăcerii", 
semnat de scriitorul Du
mitru Dem Ionașcu. Cea 
de-a opta carte a conce
tățeanului nostru se vrea 
un imn închinat adevă

rului, dragostei, coordo
natelor etice ale omului 
zilelor noastre.

DELTAPLANISM. Tî- 
nărul sportiv Romeo Ro
șia a fost prezent recent 
(7—9 aprilie) la Conferin
ța națională a deltapla- 
niștilor, desfășurată la 
București. Participarea 
la această reuniune spor
tivă de anvergură repu
blicană se înscrie în pre
gătirile pentru „Cupa C.C. 
al U.T.C." la deltaplanism 
ce va avea loc la Dezmir 

(județul Cluj), între 18-21 
aprilie. La această mani
festare sportivă, dedicată 
Congresului al XII-lea al 
U.T.C. și Anului interna
țional al tineretului, ju
dețul Hunedoara va fi 
reprezentat de 4 tineri 
deltaplaniști din Valea 
Jiului. (I.B.)

PLANTARI. Ocolul sil
vic Petrila, recent înfiin
țat, își va îmbogăți, în 
această primăvară zestrea 
de „aur verde" cu 171, 
ha. Campania de împădu
riri, ne lămurește ing.

Nicolae Codrean, vizează 
plantările în parchetele
Taia, Voivodu, Jieț, Cim- 
pa (135 ha), completări în 
plantațiile vechi, pentru a 
combaterea eroziunii so- . 
lului și plantarea taluze- I
lor șoselei naționale Pe- | 
troșani — Voineasa.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

■
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O dimineață recentă a acestei primăveri. In bi
roul serviciului de gospodărire comunală și locativă 
al Consiliului popular municipal Petroșani, forfotă 
de comandament; se împart sarcini de acțiune pe 
străzi, cartiere, ansambluri de locuințe; se contactea
ză la telefon conduceri ale unor unități de gospodă
rie comunală și locativă, de transporturi, școli, a- 
sociații de locatari etc; se solicită ajutoare în brațe 
de muncă; se întocmește necesarul de unelte pe 
măsura unei mari desfășurări de forțe; se ia legătu
ra telefonică cu furnizorii de material dendrologic 
din alte județe; se dau explicații unor cetățeni veniți 
din cartiere să se intereseze: ce se amenajează la 
cutare sau cutare bloc, cit se extinde cutare zonă 
verde, unde se plantează puieți de arbori ornamen
tali, dar gard viu? Se caută soluții la 1001 de pro
bleme — toate convergente spre unul și același scop 
la ordinea zilei: asigurarea bunei desfășurări a 
amplelor acțiuni gospodărești de sezon pentru în
tronarea curățeniei, ordinii și frumosului în cartie
rele reședinței municipiului.

In avalanșa de preocu
pări cu specific distinct 
distonează doar cea cu 
care au venit niște băr
bați ce flutură în mină ci
te o chitanță cum că au a- 
chitat o amendă,

— Ce facem cu rușinea 
asta?

— Dacă n-ați vrut să 
fiți în rînd cu oamenii de 
treabă...

— Cine o să facă ce-am 
făcut noi, halal să-i fie(!) 
conchid ei.

Pleacă din birou, pe 
rînd, spășiți, cu capetele 
plecate, afișînd în atitudi
ne vădite regrete.

Notăm nume de pe acele 
chitanțe doveditoare ale a- 
chitării amenzilor, de pe 
procese verbale de contra
venție recent încheiate: Mi
hai Nedelcu, Vasile Rîbu, 
Constantin Dumitrică, loan 
Daniel, Constantin Ior- 
dache, Vasile Rus, loan 
Petrișor — cu toții locatari 
ai blocului 9 de pe strada 
Independenței din mare
le cartier Aeroport — Pe
troșani. Ce s-a întîmplat? 
Certați flagrant cu cel mai 
elementar simț civic, ei au 
tăiat 7 (șapte!) mesteceni 
din spatele blocului în care 
locuiesc. Pe aceeași stradă 
Ion Matovschi din blocul 
33, apartamentul 37 și 
Mihai Todovscinc din blo
cul 18, apartamentul 8, 
au tăiat, la rîndul lor, în 
aceste zile de primăvară, 
3 frumoase sălcii de pe zo
na verde din vecinătatea 
blocului în care locuiesc.

rufMHltiWUfJ/lHlliiiiJllllliiiiiiiiiiiiiiiiiininminiiiiuiju 

Șantier de primăvară 
Atitudini Ia polul opus al 
responsabilității civice, al 

efortului gospodăresc
— ANCHETA SOCIALA —

czzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzz/zz/zzz/z/zzzzzzzz/zzzzzzzzzz/zzzz/zzz/zz/zzzzi
Pentru faptele lor incaliți- 
eabile, pentru că au dis
trus tinerii copaci orna
mentali, pentru că au a- 
tentat la bunul obștii făurit 
cu trudă li s-a aplicat o 
amendă de cîte 215 lei fie
care și suportarea contra- 
eostului plantării altor 
copaci în ioc.

Amenda contravenționa
lă — 400 lei și contracos- 
tul daunei pricinuite — 
suportată de Ionel Căpățî- 
nă din blocul 12A, de pe a- 
ceeași stradă, este mai ma
re, firește pe măsura... is
prăvii sale. El a descojit 
tulpina unei sălcii, cu 
scopul deliberat de a se us
ca cu timpul. Cită răutate! 
Cîtă lipsă de respect și 
considerație, din partea 
acestor inși decăzuți civic, 
față de ceea ce se înfăptu
iește frumos pe plan edi- 
litar-gospodăresc, în folo
sul colectivității?!

Din partea unor cetă
țeni cu atitudini retrogra
de, ea cei deja amintiți, 
consiliul popular munici
pal, asociațiile de locatari 
întîmpină greutăți și sub 
alt aspect. In acțiunea de 
extindere a zonei verzi, 
în cartierul Aeroport, în- 
întreprinsă în aceste zile 
de primăvară, consiliul 
popular se lovește de îm
potrivirea unor deținători 
ilegali de grădini improvi
zate inestetic, cu tot felul 
de împrejmuiri, pe lîngă 
blocurile de locuințe. Deși 
li s-a pus în vedere să 
nu mai înceapă săpatul și 
semănatul în aceste așa- 

zise grădini — pe care ur
mează să fie reamenajată 
zona verde, în cîștigul u- 
nui plus de frumusețe 
pentru cartier — unii nu 
vor să înțeleagă, continuînd 
lucrul cu îndărătnicie. 
Constantin Po- 
rojniuc, Gheorghe Bălan, 
Alexandru Urzică din blo
cul 3 de pe strada Inde
pendenței, Vasile Rogoz și 
Ion Bejenaru din blocul 5 
de pe aceeași stradă — sînt 
cîțiva dintre cei aflați în 
această postură nedemnă. 
In cele din urmă, firește, 
a fost necesară intervenția 
fermă a organelor în 
drept pentru a fi opriți, 
treziți la realitate. De ce 
atîta egoism și lipsă de 
înțelegere? De ce oare se 
situează conștiința acestor 
oameni la polul opus al 
responsabilității civice?

Acestor întrebări sînt 
datori să le răspundă încă 
o altă categorie de oameni 

„problemă" din cartierul 
Aeroport: cei care, cu ze
cile și sutele — pe taluzul 
șanțului de gardă al car
tierului — și-au construit, 
fără aprobări legale, cote
țe și tot felul de adăpos
turi pentru creșterea păsă
rilor și animalelor domes
tice. Aceste construcții, ne
avenite, pe lîngă aspectul 
lor dezagreabil, pe lîngă 
că degradează mediul am
biant, constituie o piedică, 
o mare problemă în calea 
efectuării unei lucrări gos
podărești de amploare și 
stringentă urgență în a- 
ccastă primăvară: curăți
rea șanțului de gardă în 
vederea protejării cartie
rului împotriva inundațiilor. 
Intre cei care nu vor să 
înțeleagă să-și lichideze 
grabnic construcțiile im
provizate de pe taluzul 
șanțului de gardă, pentru 
a face loc utilajelor grele 
să înceapă curățirea aces
tuia, se numără locatarii 
Gheorghe Anton, Martin 
Kovacs, Nicolae Cotigă 
din blocul 11 de pe strada 
Independenței, Virgil lo- 
nescu din blocul 1/8 și 
Gheorghe Matei din blocul 
1/11 de pe strada Venus, 
Vasile Bucur din blocul 28 
de pe strada Aviatorilor și 
mulți alții. Și doar este 
vorba (culmea!) de o acți
une gospodărească iniția
tă în folosul 
al locuitorilor

cartierului,
săi, între

care și cei ce stînjenesc 
deocamdată, materializarea 
ei. Pe acești oameni, oare 
cînd îi va îndemna conști
ința cetățenească să spri
jine o atare acțiune gospo
dărească și cu atît mai 
mult să nu-i fie obstacole 
în cale? Iată un larg cîmp 
do acțiune pentru inter
venția opiniei publice, dar 
și a factorilor îndrituiți cu 
menirea de a rășpîndi spi
ritul educației civice în 
rîndurile locuitorilor din 
cartier.

I. brAdeanu

„YO 2 KBE“ transmite
De peste 20 de ani 

acest indicativ străbate 
meridianele globului; e- 
mis pe unde scurte și 
ultrascurte el duce în
tregii lumi un crîmpci 
din gîndurile oamenilor 
României socialiste, ale 
minerilor Văii Jiului,, 
devenind astfel purtăto
rul unui vibrant mesaj 
de pace, de prietenie în
tre popoare.

— Radio-clubul muni
cipal Petroșani — ne spu
nea deunăzi ing. Iosif 
Remete, președintele lui, 
este continuatorul unei 
tradiții în radioamato
rism în Valea Jiului ale 
cărei începuturi se află 
acum mai bine de 30 de 
ani. Clubul numără prin
tre membrii săi oameni 
pasionați, cu rezultate 
deosebite Ia nivel națio
nal și internațional.

Interlocutorul nostru 
s-a referit în primul rînd 
la maestrul sportului 
Eugen Peterffy, multi- 
campion republican pe 
unde ultrascurte, în viața 
de toate zilele — profe
sor de sport și la Adrian 
Portase, inginer la I.U.M. 
Petroșani, vicecampion 
național pe unde scurte 
în 1984 și campion în 
1985, în aceeași bandă de 
frecvență, cî.știgător al 
concursului dotat cu tro
feul „Carpați", tot în 
1984. De altfel Adrian 
Portase este și secretarul 
radio-clubului municipal.

Astăzi s-a ajuns la 
performanțe de trafic re
marcabile; Iosif Remete 
are legături radio cu pes
te 160 de țări iar Adrian 
Portase — cu peste 80, 
cel din urmă realizînd le
gături radio prin satelit.

— Ce calități trebuie 
să îndeplinească un ra
dioamator? — l-am în
trebat pe Iosif Remete.

— Radioamatorul tre
buie să fie, intr-adevăr un 
enciclopedist; el trebuie 

să stăpînească geografia, 
limbile străine de circula
ție internațională, isto
ria, să aibă cunoștințe 
despre artă, astronomie 
și, bineînțeles, fizică și 
electronică. Radio-clubu- 
rile și-au dovedit din 
plin utilitatea în caz de 
calamități naturale, de 
condiții meteorologice 
dificile. Una dintre preo
cupările noastre este a- 
tragerea tineretului în 
această activitate utilă, 
știut fiind că radioama
torismul dezvoltă în_ 
tr-un fel aparte creati
vitatea tehnico-aplicati- 
vă. Avem printre noi in
ventatori, pasionați cons-, 
tructori de stații de recep
ție de tot felul. Se impu
ne să amintesc aici 
„Cronometrul electronic 
pentru schi", invenție de
ja brevetată aparținînd 
lui Eugen Peterffy. Din
tre cei mai activi radio
amatori amintesc pe Ni
colae Petruș, Andrei A- 
dam, Vasile Berzan, dar 
lista lor poale fi oricînd 
lărgită. Avem în fiecare 
an un concurs dotat cu 
trofeul „Minerul*^ care 
se organizează în. luna 
iulie, în cinstea „Zilei 
minerului", inițiat de ra
dio-clubul nostru. con
curs ce se bucură de par
ticipare republicană.

Am admirat pasiunea 
cu care inginerul Iosif 
Remete deținător al lo
cului II în Cupa A.E.F 
și al locului IV în con
cursul „Asiei" vorbea ti
nerilor din jur despre 
frumusețea sportului un
delor. Sînt cu toții oa
meni pasionați, tehnici
eni de elită, oameni pen
tru care a ști, a cunoaș
te, dar și a purta în lu
me cuvîntul României so
cialiste sînt datorii de 
onoare.

H ALEXANDRESCU

Fotb I, divizia C
Conturile puteau fi încheiate 

in prima repriză
MINERUL PAROSENI — 

MINERUL CERTEJ 2—0 
(1—0). Da, într-adevăr, du
minică, în actul al doilea 
de pe stadionul din Vul
can, elevii prof. Tiberiu 
Benea și Ion Popescu pu
teau să încheie conturile 
cu „confrații" de la Certej 
încă din prima repriză, dar 
ineficacitatea și ezitările 
atacanților au făcut ca ta
bela de scor să rămînă la 
pauză doar cu un avantaj 
minim de 1—0 grație go
lului înscris de Gică Ior- 
dache (min. 24) după o 
frumoasă combinație Bo- 
loș — Băltaru. Revenind 
la ocaziile ratate să notăm 
pe cele ale lui Gîtan (min. 
7, 15), Boloș (min. 10, 18), 
balonul lovind de fiecare 
dată bara porții apărate 
de Haidu și cea a lui Ma- 
tula, după o splendidă 
cursă de 30 m a lui Bălta
ru (foarte activ duminică). 
Chiar dacă nu s-a marcat, 
putem spune că a fost o 
primă repriză bună a gaz
delor și fiind pe întreaga 
durată la cîrma jocului, 
nepermițînd oaspeților nici 
un fel de „șarje" în pro
priul careu. Partea a doua 
a jocului ne aduce pe ga
zon aceeași echipă hotărî- 
tă să mărească handi
capul pe tabela de scor, 
dar aceasta nu se va con
cretiza decît în min. 86 
cînd Iordache va transfor
mă cu precizie lovitura de 
la 11 m acordată la un

fault chiar în careu comis 
de Rebegilă asupra lui 
Matula. Nu trebuie uitat 
faptul că și cei de la Cer
tej au irosit două situații 
favorabile: în min. 55 prin 
Cizmaș, de la numai 8 m 
și șutul lui Bicu min. 62 
respinse de fiecare dată cu 
promptitudine de poi tarul 
Spornic, care se pare că 
anunță o formă bună. De 
cealaltă parte mai irosesc 
situații favorabile Iordache 
(64), Băltaru (75) și Matula 
în min 65, 76, 79, 88, un 
adevărat campion în ma
terie. Chiar dacă a rămas 
2—0, victoria de duminică 
a gazdelor obligă la mai 
mult dat fiind faptul că 
jucătorii de la Paroșeni își 
păstrează în continuare po
ziția de lideri ai clasamen
tului.

Silviu ALEXANDRU

P.S. Intrucît jucătorii de 
Ia Paroșeni joacă mai bine 
de un an de zile pe stadio
nul din Vulcan (deci în 
deplasare) credem că ■ ar 
trebui ca spectatorii să 
înțeleagă acest lucru întru- 
cît nu de huiduieli și a- 
postrofări are nevoie echi
pa în aceste momente de 
vîrf și nu trebuie uitat 
faptul că echipa din Pa
roșeni este tot în orașul 
Vulcan. Un le sînt oare 
adevărații suporteri sau 
— mai bine zis — adevă
rații iubitori ai sportului?

Ne reamintim că, în a- 
nul care a trecut, am sesi
zat (nu o dată!) situația 
vitregă a unui sport cu 
frumoase tradiții în Lu
peni: popicele! După des
ființarea echipei de la 
I.F.A. „Vîscoza", impusă 
de... abandonarea popică- 
riei 'abricii, o bază sporti
vă foarte apreciată cu ani

NOTA

Un sport...
uitat ?

în urmă, iată că și forma
ția de popice „Minerul" 
Lupeni este periclitată 
cu... desființarea. Motivul 
este simplu... de găsit: lip
sa unei baze sportive a- 
decvate. Anul trecut, cu 
un... car de promisiuni și 
cîțiva „meșteri mari" s-a 
început reparația aminti
tei popicării, situată în in
cinta clădirii A.S. Minerul. 
Ce s-a făcut de fapt? Pista 
a fost spartă, popicarii tri
miși să se antreneze la 
Petrila, Lonea (și pe unde 
mai apucă) și... atît!

De atunci, popicăria aș
teaptă o mină de gospo
dar, care s-o repună in 
circuitul competițiilor spor
tive. Aceasta însă întîrzie. 
Întrebarea legitimă a iubi
torilor acestui sport, „pînă 
cînd"? o împărtășim și 
noi și o adresăm celor 
(in)competenți! (AI. Tătar)

Astăzi la Petroșani
Faza municipală a „Crosului tineretului**

Mîine, pe pista Institutului de mine din Petro
șani, se va desfășura, cu începere de la ora 14, faza 
municipală a „Crosului tineretului". Organizată din 
inițiativa Comitetului municipal U.T.C., populara 
întrecere, înscrisă sub genericul „Daciadei", va reu
ni la start cî.știgătorii fazelor orășenești ale con
cursului.

întrecerile se vor disputa pe următoarele cate
gorii de vîrstă: 15—16 ani, 17—19 ani și peste 19 
ani. După cum ne asigură organizatorii, au fost pre
gătite pista, premiile și plachetele, au fost luate toate 
măsurile pentru ca întrecerile să se desfășoare în 
cele mai bune condiții.

Despre desfășurarea concursului veți afla amă
nunte în unul din numerele viitoare ale ziarului 
nostru. (G.C.)

Antrenorul Ionel Bo
ta lucrează cu copiii din 
categoria de vîrstă 8-10 
ani în cadrul secției de 
tenis de cîmp care își 
are sediul in sala de 
sport a Clubului sindi
catelor din Lupeni. O- 
dată cu îmbunătățirea 
condițiilor meteorologi
ce se speră că terenuri
le de tenis ale A„S. Mi
nerul să devină gaz
de ospitaliere pentru 
micii iubitori ai „sportu
lui alb**.

Foto: Robert TAVIAN
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Vizita oficială a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 

Republicii Socialiste România, în Canada
Dineu

In onoarea președintelui 
Ilepubl cii Socialiste Româ
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, guverna
torul general al Canadei, 
fleanne Sauve, și domnul 
Maurice Sauve au oferit, 
luni, tin dineu oficial la 
Palatul guvernamental din 
«Ottawa.

oficial
In timpul dineului, des

fășurat într-o ambianță 
de caldă cordialitate, pre
ședintele României, tovară
șul N'icolae Ceaușescu, și 
gv. rnatorul general al Ca
nadei, Jeanne Sauve, au 
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu viu interes de 
cei prezenți.

Primirea președintelui fundației 
„Apelul pentru conștiință" 

din S.

întrevedere cu personalități

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice

(Urmare din pag. I)

preună cu expresia dorin
ței acestora de a se dez
volta legăturile de priete
nie și cooperare dintre 
România și țările lor.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a mulțumit și a

rugat pe ambasadorii acre
ditați la Ottawa să trans
mită salutul său prietenesc 
și cele mai bune urări șe
filor statelor și guvernelor 
lor, iar popoarelor respec
tive urări de progres, pros
peritate și pace. .

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a primit, la Ottawa, 
în cursul dimineții de 
marți, pe Arthur Schneier, 
președintele fundației „A- 
pelul pentru conștiință", 
din S.U.A.

Arthur Schneier a mul
țumit pentru primire și a 
adresat urări de succes vi
zitei în Canada a pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pe care a apre
ciat-o drept un eveniment 
important, ce materializea
ză preocuparea României 
de a extinde permanent 
colaborarea cu toate state-

U. A.
le, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, în interesul 
cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii internaționale.

Mulțumind pentru u- 
rări, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat con
vingerea că vizita în Ca
nada se va înscrie, prin 
rezultatele sale, ca o con
tribuție a celor două țări 
la promovarea unui climat 
de încredere, securitate și 
largă colaborare între na
țiuni, la soluționarea cons
tructivă a problemelor ce 
confruntă epoca noastră.

Primirea s-a desfășurat 
într_o atmosferă cordială.

canadiene de
Pieședintele Nicolae

Ceaușescu a primit, marți, 
la reședința rezervată în 
Ottawa, pe Corneliu Dima 
Drăgan, secretar general 
al Asociației Culturale In
ternaționale a Etniei Ro
mâne — ACIER, pre
ședintele Asociației cultu
rale „Ovidius", din Toron
to, William Donison, pre
ședintele Clubului cultu
ral „Mihail Eminescu", din 
Regina, William Yurko, 
președintele Comunității 
românești din Edmonton, 
dirijorul Remus Țincoca, 
pianista Anisia Campos, pe 
alți reprezentanți ai unor 
organizații culturale și A- 
sociației de prietenie ro- 
mâno-canadiene.

S-au adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu urări 
de bun venit în Canada, 
exprimîndu-se aprecierea 
pentru progresele înregis-

origine româna
trate de România in toate 
domeniile.

Cei primiți au ținut să 
asigure pe președintele 
României că vor continua 
să promoveze în Canada 
marile valori ale culturii >i 
științei românești, contri
buind, astfel, la dezvolta
rea legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele 
două țări și popoare..

Mulțumind pențru urări, 
președintele României a 
apreciat dorința canadieni
lor de origine română de 
a contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
Canada, de a face cunoscu
te valorile culturii și artei 
românești, realizările
României de astăzi, prin
cipiile politicii externe ro
mânești.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cal
dă, cordială.

Convorbiri 
româno-ungare

BUDAPESTA 16 (Ager
pres). — La 16 aprilie, to
varășul Gheorghe Petres
cu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, prezent 
la Budapesta cu prilejul 
sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno- 
Ungare de colaborare eco
nomică și tehnico-științifi- 
că, a fost primit de Gyorgy 
Lazar, președintele Con-

siliului de miniștri al Re
publicii Populare Ungare. 
Au fost subliniate rapor
turile de prietenie, colabo
rare și bună vecinătate din
tre cele două țări, care 
cunosc un curs continuu 
ascendent, în spiritul înțe
legerilor convenite la cel 
mei înalt nivel și au fost 
evidențiate noi posibilități 
de extindere a colaborării 
româno-ungare.

REZULTATELE ALEGERILOR DIN PERU
LIMA 16 (Agerpres). — 

Rezultatele neoficiale ale 
alegerilor prezidențiale și 
parlamentare de duminică 
din Peru atestă victoria 
partidului Alianța Popu
lară Revoluționară Ame
ricană (APRA) și a alian
ței „Stînga Unită", care 
au obținut împreună peste 
70 la sută din totalul su
fragiilor. Candidatul
APRA la funcția supremă, 
Alan Garcia Perez, a be
neficiat de aproximativ 48 
la sută din voturile expri
mate, iar candidatul „Stîn- 
gii Unite", primarul Limei, 
Alfonso Barrantes Lingan,

de aproximativ 23,5 la su
tă din ele. .

Datorită însă faptului că 
nici unul dintre candidați 
nu a obținut necesarul de 
51 la sută din voturile 
exprimate — pentru a pu
tea fi declarat, așa cum 
prevede Constituția, pre
ședinte ales — va fi nevo
ie s i se organizeze un al 
doilea tur de scrutin, în 
iunie, la care sînt admiși 
doar candidații clasați pe 
primele două locuri.

POTRIVIT DATELOR 
provizorii publicate de 
Institutul național de sta
tistică al Franței (INSEE), 
prețurile bunurilor de con
sum au crescut în această 
țară, în martie, cu 0,7 la 
sută față de luna preceden
tă. Majorarea cumulată în 
primul trimestru al anului 
este de 1,7 la sută, față de 
ultimele trei luni ale anu
lui 1984.

'LA 16 APRILIE au avut 
ioc la Geneva, în cadrul 
tratativelor sovieto-ameri- 
cane, reuniunile grupului 
de lucru pentru armele nu
cleare cu rază medie de 
acțiune și a grupului de 
lucru pentru atmele cos
mice, transmite agenția 
TASS.

RATA INFLAȚIEI a 
sporit cu 12,1 la sută în 
« ursul lunii martie în 
Israel, ceea ce reprezintă 
cea mai mare creștere lu
nară înregistrată în ultimii 
37 de ani, se arată într-un 
raport al Biroului israeli- 
an de statistică, citat de 
agenția UPI. Rata cumula
tă a inflației pe primele 
trei luni a ajuns la 33,9 
la .sută, iar pe întreg anul 
se estimează că va fi de 
225 la sută.

DIN INIȚIATIVA unor 
personalități politice și 
obștești nipone, în capita-

la Japoniei a fost creat 
Comitetul pentru declara
rea orașului Tokio zonă 
denuclearizată. Din acest 
organism fac parte oameni 
politici, reprezentanți ai di
feritelor partide, scriitori, 
lideri ai mișcărilor antinu
cleare din întreaga țară.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Hosni Mubarak, 
l-a primit la Cairo pe 
Ezer Weizman, ministru 
fără portofoliu în guvernul 
israelian, informează agen
ția MEN. După întrevede
re, ministrul israelian a de
clarat că au fost abordate 
probleme privind relațiile 
dintre Egipt și Israel, a- 
dăugînd că vor fi necesare 
noi eforturi pentru soluți
onarea acestor probleme, 
relevă sursa menționată.

Reuniunea 
„Grupului celor 30“
ROMA 16 (Agerpres). — 

Experți economiei din 
„Grupul celor 30“, organi
zație neguvernamentală 
creată în 1978 s-au întru
nit la Perugia și Roma, 
pentru a discuta problemele 
economice internaționale 
generate de cursul suprae
valuat al dolarului și da
toria țărilor în curs de 
dezvoltare — relatează a- 
genția China Nouă. Ei 
s-au pronunțat pentru mă
suri de control asupra ra
tei de schimb dintre dola
rul S.U.A. si valutele altor 
țări.

Analizînd necesitățile ță
rilor în curs de dezvoltare, 
experții au constatat că, 
deși situația economică a 
unora se îmbunătățește, 
ele sînt totuși confruntate 
cu penuria de fonduri de 
dezvoltare.
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„Deficitul balanței comerciale a Franței"
Deficitul înregistrat în 

schimburile de mărfuri ale 
Franței cu restul lumii a 
fost evaluat — după ope
rarea corectărilor în func
ție de variațiile sezoniere 
— la 6,482 miliarde franci, 
în luna februarie, față de 
3,892 miliarde în luna pre
cedentă. In cifre brute, 
soldul negativ a reprezen
tat 6,613 miliarde franci.

Acest rezultat total ne
satisfăcător se explică, în 
parte, prin rigorile iernii, 
care au impus creșterea 
substanțială a importurilor 
de energie. Deficitul rezul
tat din această cauză este

evaluat la 19,6 miliarde 
franci în februarie, față de 
14,3 miliarde — în ianua
rie — și 15,6 miliarde, în

La rîndul lor, exporturi
le au crescut cu 10,3 la 
sută, în raport cu luna ia
nuarie, adueînd.venituri de
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Din presa străină
(„LE MONDE")
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medie, anul trecut. In an
samblu, importurile au 
crescut cu 13,3 la sută în
tr-o singură lună (cu 19 
la sută în raport cu fe
bruarie 1984), situîndu-se 
ia 82,385 miliarde franci.

75,903 miliarde franci.
Dincolo de efectele ime

diate însă, derapajul ba
lanței comerciale pare să 
compromită revenirea la 
echilibrul preconizat de 
guvern pentru anul în

curs. In orice caz, el pro
mite să blocheze orice po
litică de relansare, deoare
ce aceasta — în actuala si
tuație a structurii industri
ale — ar determina creș
terea importurilor și frîna- 
rea exporturilor. Pentru 
primele două luni ale anu
lui 1985, deficitul cumulat 
și corectat al schimburilor 
comerciale se ridică deja 
la 10 374 milioane franci, 
față de 7 866 milioane, în 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

(Agerpres)
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Mica publicitate
FIICA Maricica, ginere

le Celestin și nepoțelul A- 
drian transmit sincere fe
licitări și urări de sănăta
te scumpei lor Mărăscu 
Verginiă cu ocazia împli
nirii vîrstei de 55 de ani 
și a ieșirii la pensie. 
(3557)

DOINA și Valeria urea-
zâ din inimă soțului și gi
nerelui Nicu Vaj, cu oca
zia împlinirii a 30 de pri
măveri, multă sănătate, fe-

ricire și tradiționalul „La 
mulți anii". (3560)

V1ND mobilă combinată, 
preț convenabil. Petroșani, 
Șt. O. Iosif 6/2. (3562)

VIND ARO 243 la zero 
kilometri. Strada Viitoru
lui bloc 4, sc. II, ap. 15, Pe
troșani. (3555)

PIERDUT legitimație de 
set viciu pe numele Samo- 
di Moise, eliberată de 
I U.M. Petroșani. O declar 
nulă (3561)

ANUNȚ DE FAMILIE

Colectivul de oameni ai muncii de la I.C.S. Mixtă 
Vulcan regretă dispariția fulgerătoare a celui care a 
fost

RAICA CONSTANTIN
bun coleg, exemplu de modestie și dăruire.
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