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In ziarul de azi
In fiecare an, la începutul primăverii... — 
reportaj la rubrica „9 MAI, zi simbol a 
poporului român".
Rubrica „Vă informăm".
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derby-ul Jiul — Steaua, 
în ton cu jocul — cronica 

dintre divizionarele

SPOR
Marginalii la
Rezultatul —
meciului de fotbal
B Minerul Lupeni — „U" Cluj.Napoca. 

Clasamentul, rezultate tehnice și etapa vi
itoare în cadrul seriei a IlI-a a diviziei 
B de fotbal.

în întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai, 

marea sărbătoare 
a muncii

Restanțe care trebuie să fie recuperate pe 
șantierul locuințelor din Lupeni

Succese deosebite
ale minerilor

In cinstea zjlei de 1 Mai, minerii din orașul Vul
can raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la 'i pe luna aprilie. Rezultatele obținute 
în această lună de cele două colective miniere, res
pectiv minele Vulcan și Paroșeni, întregesc pe cele 
din lunile anterioare cînd termocentralelor le-au fost 
livrate cantități suplimentare de cărbune.

• MINERII DE LA PA
ROȘENI sărbătoresc un 
eveniment cu totul și cu 
totul deosebit: realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan consecutiv, lună de 
lună, timp de doi ani. In 
toată această perioadă, 
minerii, inginerii și teh
nicienii de la Paroșeni au 
extras în plus față de 
sarcinile planificate a- 
proape 70 000 tone de. 
cărbune, rod al hărniciei

< __________

oamenilor și mecaniză
rii procesului de extrac
ție a cărbunelui.

• Celălalt colectiv mi
nier din orașul Vulcan 
cel AL MINEI VULCAN 
sărbătorește, la fel ca cel 
de la Paroșeni, un suc
ces remarcabil — înca
drarea în indicatorul de 
calitate timp de 15 luni 
consecutiv, obținînd bo
nificații de peste 45 000 
tone de cărbune. (Gh.S.)

Cărbune 
în plus livrat 

cocseriilor
Colectivul oamenilor 

muncii de la preparația 
Petrila întîmpină ziua de 
1 Mai cu rezultate pe mă-, 
sura dotării tehnice. Astfel, 
în primul trimestru din 
acest an a fost îndeplinit 
planul la producția netă în 
proporție de 100,6 la sută.

Folosirea judicioasă și la 
capacitate a utilajelor din 
dotare, a condus, și în a- 
ceastă lună, la obținerea 
de noi succese, dintre care 
amintim: plus 6,8 puncte la 
recuperare globală și plus 
4,6 puncte la recuperare în 
cărbune pentru semicocs. 
(Gh.S.)

La nivelul brigăzii nr. 
40 Lupeni a Antreprizei 
de construcții și montaje 
Petroșani pentru anul 1985 
âe prevede realizarea unui 
plan de peste 31 milioane 
lei. Datorită condițiilor 
grele de lucru din această 
iarnă ritmul de lucru pe 
șantier s-a diminuat con
siderabil și au apărut u- 
nele rămîneri în urmă fa
ță de plan. Odată cu sosi
rea primăverii, îmbună
tățirea condițiilor de lucru 
a permis reluarea activi
tății pe un front larg. Cqn_ 
ducerea brigăzii, cu spriji
nul celei a Antreprizei, a 
întocmit un program prin 
înfăptuirea căruia se pre
conizează recuperarea res
tanțelor în următoarele do
uă trimestre. Pentru a 
constata în ce. stadiu se a- 
flă lucrările de . pe acest 
șantier i-am vizitat pe 
constructori la locurile lor 
de muncă.

La ultimul tronson al 
blocului 2, care are prevă
zute și spații comerciale la 
parter, i-am întîlnit pe zi
darii din formația con
dusă de Sandu Tudor. 
Maistrul principal Mihai 
Popescu, șeful acestui

Investițiile 
anului 1985

punct de lucru nc-a con
dus prin interiorul blocu
lui. Am constatat că se 
depun® eforturi susținute 

•pentru respectarea terme
nelor de predare a acestui 
bloc — 30 mai a.c. Au fost 
terminate zidirile interi
oare pînă la ultimul nivel 
și se acționează cu efective 
sporite pentru terminarea 
finisajelor interioare și ex
terioare.

In apropierea școlii nr.

5 au început săpăturile 
fundației unui nou bloc. 
Este vorba de blocul nr. 
1. care va avea 32 de apar
tamente și spații comerci
ale la parter. La ultimul 
tronson al blocului nr. 4, 
de pe bulevardul Păcii 4 
fost terminată infrastruc
tura și în curînd se va 
monta macaraua pentru 
începerea lucrului la su^-ț 
prastructură. ... •. ‘ |

Am vizitat și alte puncte ! 
de lucru și peste tot: ' a | 
fost vizibilă preocuparea 1 
pentru respectarea calită
ții construcțiilor pe toate 
fazele de execuție. In final 
discutăm cu ing. Constan
tin Călătorii, șeful brigăzii 
40. „Pentru acest an a- 
vem de realizat 144 de a- 
partamente și un impor-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare io pag. a 2-a)

Indisciplina, cauza nsrealizârilor
m și două benzi transpor
toare), dar mai ales a con
dițiilor de zăcămînt. Fron
tul este ca „peretele**  fără 
intercalații prea mari de 
steril, tavanul nu este fri

I

Cu ocazia anchetei noas
tre „Calitatea reviziilor și 
reparațiilor**,  care a avut 
loc la mina Livezeni, am 
avut ocazia să vedem unul 
dintre cele mai frumoase 
abataje dotate 
cu complex 
mecanizat din 
Valea Jiu
lui. Este vor
ba despre a- 
batajul fron
tal panoul I 
Sud, stratul 5 
blocul VI,
echipat cu un complex me
canizat fabricat la l.U.M. 
Petroșani unde lucrează 
brigada condusă de mine
rul Gheorghe Parizek. Sur
priza nu a constat în fru
musețea de aliniament a 
secțiilor, ci mai ales a con
dițiilor bune de aprovizio
nare cu materiale și piese 
de schimb (monorai pînă 
la 50 m de frontul de lu
cru), a transportului căr
bunelui din front pînă la 
silozul colector (un trans
portor TR-4 lung de 60

abil, care să conducă la 
surpări, iar înclinarea de 
12 grade nu creează greu
tăți la tăierea cu combi
na. Cu toate aceste condi
ții bune, brigada a obținut 
productivități, în primele 
trei luni din acest an, la 
nivelul unui abataj cu sus- 
ținere individuală și tăie
re cu combina. In luna 
martie productivitatea re
alizată a fost de 7,44 tone 
pe post, cu 730 kg pe post 
sub cea planificată, fapt 
pentru care brigada nu

și-a realizat sarcinile de 
plan cu 1522 tone de căr
bune. O curiozitate — în 
lunile ianuarie și februa
rie planul a fost îndepli
nit și depășit cu 843 tone 

și, respectiv, 
63 tone în 
condiții, după 
cum afirma 

normatorul 
sectorului loan 

Diaconescu, 
mult mai gre
le. Tocmai 
acest lucru

ne-a determinat să vedem 
care sînt adevăratele cau
ze. Am stat de vorbă cu 
cîțiva membri din respec
tiva formație de lucru. Mi
nerul Gheorghe Arhip: 
„Necazuri mari avem cu 
benzile 5, 6 și 7 de pe fiu- 
xul principal de transport 
care se defectează des, 
la fel pățim și cu pompe
le de înaltă presiune. A-

Ec. Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Echipa condusă de 
dulgherul Tudor San
du, din cadrul brigăzii 
40 Lupeni a A.C.M. Pe_ 
troșani, este una dintre 
cele mai bune formații 
de constructori de locu
ințe din Valeli Jiului.

In imagine, construc
torii lucrând la blocul 
nr. 2 de pe bulevardul 
Păcii.

Foto: Ai. TĂTAR

Feslivalul „Cîntecul «dineului"
la ediția a XlV-a

O SĂRBĂTOARE A
ARTEI MINERILOR

i 
ȘANTIER DE PRIMĂVARĂ

I____________________________________ ___ a
Inițiative cetățenești

Pe porțiunea de drum 
de la intersecția Dăî'ă- 
nești pînă la tunel — Pe- 
trila s-a întreprins dumi
nică o amplă acțiune de 
reparare și re vopsi re a 
parapetului metalic de la 
marginea șoselei, curăți
rea trotuarului și transpor
tarea molozului rezultat. 
Această inițiativă cetățe
nească a fost coordonată

de Ion Bistricianu, secre
tar al comitetului de partid 
de la preparația Petrila, 
deputat în circumscripția 
nr. 1 electorală orășeneas
că. La lucrările de ame- 
.iări gospodărești din a_ 
ceasta primăvară au parti
cipat lăcătuși și sudori. E- 
chipa condusă de Ion Măr
cii a îndreptat și sudat

partea metalică a parape
tului și balustrada.

O a doua echipă, for
mată din vopsitori și alți 
oameni ai muncii, a cură
țat și vopsit partea meta
lică a balustradelor și pa
rapetul. Printre ei s-au a- 
flat Petru Pavel și Alexan
dru Bora, conducătorul au. 
to Marian Ludovic și ifro- 
nistul Constantin Bălteanu

care s-au remarcat, împre
ună cu toți ceilalți cetă
țeni, prin spiritul lor gos
podăresc. Aceste acțiuni 
de muncă patriotică, pe 
șantierul de primăvară, vor 
continua și în această săp_ < 
tămînă, pentru a întîm- . 
pina ziua de 1 Mai cu re
zultate bune în buna gos- 
podărire și înfrumusețare 
orașului Petrila.

a

Wilhelm I.OJADI,
corespondent

Timp de două zile Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani a găzduit 
prestigiosul festival „Cîn
tecul adîncului**,  manifes
tare artistică tradițională 
a minerilor din toată țara, 
ajunsă la cea de_a 
ediție. Poezia, arta 
grafică și muzica 
au dat strălucire 
unui festival care se 
scrie printre manifestări
le integrate organic Festi- 
valului național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României'*.  Cele trei jurii 
au selectat cu rigurozitate 
lucrările de artă fotografi
că, literatură, precum și
prezențele muzicale pe
scena de concurs, acordînd 
tradiționalele trofee „Lam
pa de aur, de argint și de 
bronz**,  precum și alte sti
mulente. Dincolo de 
remarcăm dorința 
concurenților de a 
zenta la un nivel 
cit mai înalt.

XlV-a 
foto- 

ușoară 
deplină 

în-

ele, 
tuturor 
se pre- 
artistic 

t

1
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!
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I
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Balan, l

POE— 
viața 

a rele-

CONCURSUL DE 
ZIE, inspirată din 
și munca minerilor, 
vat profundele disponibili
tăți artistice ale creatori
lor. Au fost prevăzute in 
concurs 72 de creații lite
rare aparținînd membrilor 
cenaclurilor și cercurilor 
literare ale sindicatelor din 
ramura minieră și cluburi
lor muncitorești. Juriul 
concursului a apreciat sen
sibilitatea care se 
din versurile 
Constantin Cîmpeanu, 
lectrician, din 
și Augustin Țanca, 
din Uricani. 
mesaj adresat 
am regăsit în 
poetului Mihai 
tin, miner la I,M. I 
județul Harghita. Poezia 
„Cărbunele**  semnată 
Mircea / 
P.T.T.R. Petroșani, în

ALEXANDRESCU

degajă 
poeților 

e- 
Petroșani 

miner, 
Un. vibrant 

minerilor, 
versurile 
Constan-

ia .
........................... de I
Andraș, oficiant la

orc
H.

(Continuare în pag. a 2.-a) | 
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9 Mai zi simbol a poporului român
v v

SÂRB r r» ’ITEI MINERILOR

în fiecare an, la începutul primăverii...
După crîncene înfrun

tări, la 25 februarie 1945, 
toți vînătorii de munte 
ai marii noastre unități 
se aflau în masivul Javo- 
rina. Era un succes cu a- 
tît mai deplin cu cît ina
micul a fost alungat de 
pe înălțimi favorabile; 
întărite și fortificate, su
pravegheate aerian în 
permanență. La scurtă 
vreme după aceea, secto
rul nostru de acțiune s-a 
fixat pe direcția orașului 
Dobra Niva, renumit pen
tru frumoasele și atră
gătoarele festivaluri fol
clorice din timp de pace. 
Localitatea este situată 
într-o zonă intermontană, 
permițînd accesul tuturor 
categoriilor de armament.

Acum cînd aveam o bu
nă doză de experiență, 
am observat de îndată și
retlicul inamicului. Duș
manul iși organizase o 
puternică apărare în de
presiune. In fața diviziei 
noastre se găsea Divizia 
germană 8 vînători. For
țele subțiri ale inamicu
lui erau răspîndite din loc • 
în loc, pe înălțimi mai 
ferite. Cercetașii noștri 
ne-au adus informații pre
țioase numaidecît. 
noscînd locurile pe 
se baza dușmanul, 
am acționat invers, 
buințînd forțe masive pe 
înălțimile Est și Vest de 
Dobra Niva. Frontal ata
cam numai cu efective 
neînsemnate.k_____ _ _______

Presupuneam că duș
manul va contraataca cu 
tancurile, motiv pentru 
care toate gurile anticar, 
de care dispuneam, erau 
alertate.

Acționînd în deplină co
laborare cu diviziile romă, 
nești 2,10, 19 infanterie, 
curînd am reușit învălui
rea Diviziei 8 vînători 
germană, facilitînd Di-

PAGINI DIN
VITEJIA OSTAȘILOR

Cu- 
care 
noi 

între-

viziei noastre 8 infante
rie să intre victorioasă 
în Dobra Niva.

Cu forțe tot mai împu
ținate, obosiți de efortul 
ce l-am făcut în ultimele 

24 de ore, urma ca în 
primele ceasuri ale dimi
neții de 10 martie să pre
dăm dispozitivul pe sea
ma Diviziei 133 sovieti
că. Pe cînd se executa 
înlocuirea din linia 
tîi, inamicul a ieșit 
luptă cu tancurile, 
mare, greutate

■ cu o deplină 
cu sovieticii, 
să păstrăm linia de con
tact direct, atins, anterior. 
A fost o luptă ® înverșu
nată. Cîteva tancuri cu 
zvastică pe corpul de 
oțel s-au Infiltrat în po
zițiile batalionului nos
tru de vînători de mun
te. Numeroși ostași ro
mâni, aflați în poziții a- 
vansate, au rămas izo
lați. Trebuiau să aștepte,

in
ia 

Cu 
și numai 
cooperare 
am reușit

luptînd pînă vom sosi 
în ajutorul lor. Intre cei 
încercuiți se găseau și 

caporalul Alexandru Man. 
dache, soldații Ion Bîlu, 
Constantin Grigore și 
Gheorghe Pandru.

De multe ori i-a so
mat vrăjmașul fascist să 
se predea. Cei patru 
luptători români nu au 
cedat; știau pentru ce se 
bat, credeau în victoria 
adevărului. Dragostea 
pentru țara lor le stăpî- 
nea întreaga ființă. Cu 
nici un chip nu au pri
mit să trădeze cauza pen
tru care se jertfiseră atî- 
ția camarazi de-ai lor. 
Lupta inegală a conti
nuat pînă la ultima su
flare a celor patru eroi 
ai Batalionului 7 vînători 
de munte.

Contraatacul nostru 
fost așa de rapid, 
fasciștii nu și-au 
aduna nici morții, 
răniții Acolo, pe dîlma 
sîngeroasei încleștări, a- 
lături de cei patru vînă
tori români, zăceau 16 
dușmani fără suflare.

In fiecare an, la înce
putul primăverii, gîndu- 
rile ni se întorc pios spre 
cele patru morminte, pes_ 
te care, în martie 1945, 
am așezat cîte un fir de 
ghiocel. Florile recunoș
tinței pentru eroii neamu
lui nostru.

a 
încît 

putut 
nici,

Aurel D CĂMPEANU, 
ofițer în rezervă

J

• MUZICA UȘOARA: 
premiul I și „Lampa de 
aur" — Lucia Chiriac — 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu Dej; premiul 
II și „Lampa de argint"
— Marta Mardan — mu
nicipiul Cluj-Napoca; pre
miul III și „Lampa de 
bronz" — Camelia Flo
rescu, municipiul Craiova; 
premiul juriului — Ana 
Cojocaru, municipiul Hu
nedoara; premiul pentru 
creație — Vali Bogdan — 
Petroșani; premiul de 
popularitate — Constan
tin Tănase — Bălan — 
Harghita; premiul tine
reții — Violeta Nicorici
— Petroșani; mențiune 
specială — Stelian Mun
teanu și loan Ciorogar —

Palmaresul 
festivalului

Deva; mențiuni — Elena 
Morar — Cugir și Lilia
na Frunză — Gheorghe 
Gheorghiu_Dej; Diplomă 
specială a juriului— Ca
sa de cultură Petroșani, 
pentru organizare și for
mația „Acustic" Petroșani, 
pentru asigurarea acom
paniamentului.

• ARTA FOTOGRA
FICA. Premiul I șî „Lam. 
pa de aur", Francisc Ne
meth — Vulcan; premiul 
II și „Lampa de argint" 
— Iosif Tellmann — Lu
peni; premiul III și „Lam.

pa de bronz" — Titus 
Jurca — Vulcan; premii 
speciale ale juriului — 
Mircea Andraș — Petro
șani, Adrian Popa — A- 
ninoasa; mențiuni : loan 
Pardos — Vulcan și Atti
la Fiilop — Vulcan.

• POEZIE. Premiul I și 
„Lampa de aur" — Cons

tantin Cîmpeanu — Petro, 
șani; premiul II și „Lam
pa de argint" Augustin 
Țanca — Uricani; premiul 
III și „Lampa de bronz"
— Mircea Andraș — Pe
troșani; premiul ziarului 
„Steagul roșu" — Mihai 
Constantin — Bălan, 
Harghita; mențiuni: loan 
Chiraș — Petroșani și Se
ver Constantin Răduică
— Uricani.

(Urmare dm pag

MARTA MARDAN 
— premiul II —

CAMELIA FLORESCU 
— premiul III —

LUCIA CHIRIAC 
— premiul I —

Restanfe care trebuie 
să fie recuperate

ațiile lui Sever Constantin 
Răduică, miner din Uri- 
cani. Ne-a plăcut și creația 
prezentată de loan Chiraș, 
muncitor tipograf în Petro
șani.

MENȚIUNI. La olimpi
ada de geografie, faza na
țională, organizată în 
drul Festivalului 
nai al educației 
rii socialiste 
României", ce a 
între 15 și 20 aprilie 
Constanța, două 
pante din municipiul nos
tru au obținut mențiuni. 
E6te vorba de Rodica Io- 
nașc (clasa a X-a) și Lidia 
Ungureanu (clasa a Xl-a) 
de la Liceul industrial mi
nier din Vulcan. (Gh.O.)

(Urmare din pag. 1)

ca- 
națio- 

și cultu- 
„Cîn tarea 
avut loc 

la 
partici-

ACȚIUNILE DE MUN
CA PATRIOTICA în spri
jinul producției constitu
ie pentru uteciștii de la 
I.M. Lupeni o permanență 
în activitatea lor. Peste 
300 de tineri au participat 
zilele trecute la o amplă 
acțiune de introducere a 
lemnului de mină în sub
teran și de recuperare a 
armăturilor TH. Valoarea 
economică a acțiunilor în
treprinse depășește suma 
de 55 000 lei, creînd pre
mise favorabile întîmpină- 
rii marelui forum utecist 
al tării —'Congresul 
XII-lea al U.T.C. — 
planul anual îndeplinit 
proporție de 80 la sută. 
(G.C.) '

al 
cu 
în

PROGRAMUL de vară 
al magazinului universal 
-Jiul" din Petroșani ne-a 
fost comunicat de către 
tovarășul Pavel Haiducsi, 
șeful complexului. Ince- 
pînd de mîine, 24 aprilie, 
magazinul este deschis zil
nic între orele 9,30—19,30; 
vineri între orele 
După cum se poate 
ta, noul orar vine 
măsură
tîmpinarea 
părătorilor.

8—16. 
consta- 
într-o 

în în-

de

mai mare 
cerințelor cum. 
(I.M.)

I
I

■
I
I

I 
I 
I I 
IRubrică

Tiberiu
realizată de 
SPĂTARU

lucrări,
Și 

Execuția 
întîrzie

de 
edilitar 

a- 
în

peni, plasticitatea simbo
lurilor, lucrările expuse de 
Adrian Popa din Aninoasa, 
Titus Jurca, Ion Pardos și 
Attila Fiilop din Vulcan, 
Mircea Andraș din Petro
șani, lucrări ce demonstrea
ză marea tradiție a acestei 
arte în Valea Jiului.

de 
de-

tant volum de lucrări 
sistematizare și tehnico- 
edilitare — ne-a declarat 
șeful de brigadă. Dar nu 
ne putem declara mulțu
miți de realizările pe care 
le avem. In comparație cu 
programul pe care l-am 
întocmit pentru recupera
rea restanțelor în perioada 
de vară, efectivele pe șan
tier sînt nesatisfăcătoare. 
In prezent la nivel de bri
gadă sînt pontați 83 
constructori. Aceștia
pun eforturi deosebite 
pentru realizarea sarcini
lor care le revin și la 
multe puncte de lucru își 
depășesc sarcinile de plan. 
Dar pentru recuperarea 
restanțelor, efectivul me
diu zilnic la nivelul bri
găzii ar trebui să creas
că la cel puțin 130 de oa
meni. Dacă am avea mă
car 12 dulgheri în plus 
sînt convins că nivelul re
alizărilor zilnice ar spori 
considerabil". Afirmațiile 
șefului brigăzii au fost în
tărite de maiștrii 
tructori Otto Coreean i, Mi
hai Popescu și de sing. Ra
du Boca. Sporirea efective
lor este cu atît mai nece
sară cu cît brigăzii 40 Lu
peni îi revin prin plan în 
anul 1985 pe lingă aparta-

civic 
sînt 

cons- 
re-

mente și alte 
sistematizare 
gospodărești, 
cestor lucrări 
prezent din lipsa unui ex
cavator. Demersurile con
ducerii brigăzii de a i se 
repartiza un excavator cu 
cupă de 1,2 mc pentru să
parea fundațiilor și a unor 
denivelări pe traseul vi
itorului canal principal co
lector, s-au dovedit pînă în 
prezent sterile.

In zona centrului 
al orașului Lupeni 
in curs de execuție 
trucții moderne, care
clamă o înaltă competență 
profesională din partea 
constructorilor. Din cons
tatările făcute reiese că ce
ea ce lipsește pe acest șan
tier nu este competența, ci 
efectivul în corelația cu 
cifrele de plan. Faptul e 
clar și impune la nivelul 
conducerii A.C.M. Petro
șani o analiză a posibilită
ților de redistribuire a e- 
fectivelor, preocupare spo
rită pentru încadrarea și 
calificarea oamenilor în 

cons- - meseriile de bază, cum 
sînt cele de dulgheri și 
zidari. Prin întărirea -efec
tivelor, restanțele de 
șantierul locuințelor 
Lupeni pot și trebuie 
fie recuperate în perioada 
de vară.

pe 
din 
să

(Urmare din pag. 1)

proape în fiecare schimb 
se oprește apa și asta din 
cauză că se închid venti- 
lele de pe conducta ce vi
ne de la stratul 3 și sînt 
multe defecte electrice. Mi
nerul șef de schimb 
Aruștei completează 
spuse de ortacul 
„hidraulica 
ca dealtfel și combina ca
re este veche și nu face 
față solicitărilor la care 
este supusă". Ion Untaru, 
combainer: „Multe defecte 
pe fluxul de transport".

Pînă aici toată lumea 
pune vina numai pe utila- 
jfe. Să vedem ce spune con
ducerea sectorului. Ing. Pe-

Ion 
cele 

lui că: 
face necazuri

profundelor 
intervenite

CREAȚIA FOTOGRA
FICA și-a propus în acest 
an relevarea 
transformări
în viața minerilor, a Văii 
Jiului, mărețele realizări 
din această perioadă, pe 
drept cuvint denumită „E- 
poca Nicolae Ceaușescu" — 
ani de rodnice împliniri 
ale întregului popor. Au 
fost primite în concurs 78 
de fotografii. Cele mai va
loroase au fost expuse în 
holul Casei de cultură a 
sindicatelor, pe toată durata 
festivalului, primind din 
partea numerosului public 
binemeritate aprecieri. 
De un real interes s-au 
bucurat lucrările artistu
lui Francisc Nemeth din 
Vulcan care, parcurgînd un 
drum artistic de la repor
taj și portret la compozi
ție, a pus fericit în lumină 
largile posibilități 
sive ale fotografiei, 
turi de Francisc 
ne-a impresionat 
setea fotografiilor
tate de către artistul plas
tic Iosif Tellmann din Lu-

CONCURSUL DE MU
ZICA UȘOARA a însemnat 
în fapt patru spectacole ale 
tinereții, desfășurate în fa
ța unei săli devenită neîn
căpătoare. 21 de concurenți 
din întreaga țară s-au pre
zentat pe scena de concurs, 
aducînd cu ei bucuria 
cînta. Am remarcat 
pertoriul dificil pe 
s-au străduit să-1 interpre. 

a 
dorința u- 
ei de a se

>>
de a 

re- 
care

expre-
Ală- 

Nemeth 
frumu- 
prezen-

tru llinesc adjunct șef sec
tor: „De curînd întregul
complex a fost supus unor 
reparații capitale la care 
a lucrat o echipă de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. La fel și 
]a combină. Defecțiuni 
mari înregistrăm la utila
jele care aparțin respecti
vului abataj și acest lucru 
se datorează în special fap
tului că utilajele nu sînt 
întreținute corespunzător 
de către membrii brigăzii". 
Dialogul a avut Ioc la fa
ța locului, în subteran. 
Concluzia? De ce nu func
ționează hidraulica și în 
special distribuitoarele?

teze marea majoritate 
concurenților, 
nora dintre 
prezenta cu lucrări proprii.

Ne bucură că interpretul 
care a reușit să se impună 
atît în fața juriului prezidat 

de Marian Nistor, interpret și 
compozitor, cît și în fața 
publicului, prezentînd cre
ații proprii, a fost un re
prezentant al Petroșaniului, 
Vali Bogdan. Dintre inter- 
prețiî din județ, o evoluție 
remarcabilă a avut Ana 
Cojocaru, din Hunedoara, 
la care adăugăm pe Steli- 
an Munteanu și loan Cio- 
rogar din Deva, reprezen
tanți ai clubului „Construc

torul". Ne-a plăcut, de a- 
semenea, sensibilitatea în 
interpretare a Violetei Ni- 
corici, reprezentanta Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani.

Dintre concurenții veniți 
din celelalte județe, am 
rerharcat seriozitatea pre
gătirii și calitatea inter
pretării muzicale a concu- 
reților Lucia Chiriac din 
municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Came
lia Florescu din Craiova și 
Marta Mardan din Cluj-' 
Napoca. Juriul a apreciat 
contribuția formației „A_ 
custic" a casei de cultură 
din Petroșani la buna des
fășurare a concursului.

Ne-a bucurat căldura a- 
plauzelor, însemn al dra
gostei publicului pentru 
actul artistic. Ca o încunu
nare, au susținut 
formația „Savoy" 
de Marian Nistor 
la Similea, nume
zonanță în muzica noastră 
ușoară. Pentru oamenii 
Văii Jiului, în încheierea 
festivalului, Marian Nistor 
și Angela Similea, ne-au 
declarat: „Primiți cele mai 
frumoase gînduri, mulțu
mirile noastre pentru par
ticiparea la acest festival, 
care a devenit prestigios 
și dorim sincer să nu se o- 
prească aici".

recitaluri 
condusă 

și Ange_ 
de re-

, cauza nerea Uzărilor

se 
nu

Simplu. In bazinul • pom
pelor, de înaltă presiune, 
se introduce apă în loc de 
ulei emulsionabil care 
găsește din abundență,
departe de locul de mun
că. *Tn  cornbină în loc de 
ulei se introduce apă di
rect din circuitul secțiilor. 
Transportorul nu se nive
lează, lanțul iese din ghi
daj, agață în papucii com
binei și se rupe, lateralele 
nu se completează la timp. 
Oare cine trebuie să aibă 
grijă de aceste lucruri, nu 
membrii brigăzii? Exem
plul cel mai elocvent este 
că în data de 7 aprilie, în

schimbul II, cînd au fost 
programate lucrări de re
vizii și reparații din șase 
muncitori comandați s-a 
prezentat la șut numai u- 
nui singur. Am rămas sur. 
priși tocmai de atitudinea 
șefului de schimb Ion Aruș. 
tei care afirmă că nu este 
obligat să vină duminică 
Ia serviciu. Reamintim 
celor care gîndesc la fel că 
persoana încadrată în mun
că are obligația să răspum 
dă la comenzi și dreptul 
fiecare săptămînă la o 
repaus.

Surprinși am rămas 
de atmosfera creată în sî-

nul brigăzii unde se pune 
vina pe șeful de brigadă, 
care în două săptămîni nu 
a prestat decît două șuturi. 
Dar dînd vina unul pe al
tul și toți pe utilaje nu se 
realizează planul. Cauza 
principală pentru nereali. 
zările brigăzii o constituie 
indisciplina muncii de ca
re dau dovadă 
formației, nu 
utLajele de care
sesc zi de zi, pentru a da 
cît mai mult cărbune.

Așadar, i
pal al nerealizărilor aces
tei brigăzi îl constituie 
numai și numai indiscipli
na în muncă. Vom reveni,

membrii 
întrețin 
se folo-'

în 
zi

Și
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pe primul loc în disputa cu 
C.S.Ș. Deva și C.S.Ș. Re
ghin. După un 8—2 admi
nistrat școlarilor din Re
ghin, petrilenii au trium
fat și în derbyul hunedo- 
rean: 6—4. Maximum de 
puncte pentru formația 
învingătorilor l-au adițio
nat; Atilla Deak (48), Ion 
Doroș (57), Nicușor Mar- 
maliuc (62), Grigore Me
reuță (68), Romulus Să- 
pînțan (74) și Florin Cio- 
banu (100). Așadar, și ju

(3—0 la juniori), Mine
rul Uricani — Minerul 
Bărbăteni 6—2.

• RUGBY, campiona
tul republican de juni
ori; C.S.Ș. Petroșani' — 
Carpați Mîrșa 12—4, și 
C.S.Ș. I.P.A. Sibiu — 
C.S.Ș. Petroșani 3—15 (joc 
disputat în cursul săptă- 
mînii trecute).

• POPICE, divizia A: 
Jiul Petrila — Unio Sa- 
tu Mare: 5 141—5 064 p.d.

S. BĂLOI

REZULTATE TEHNI
CE, etapa a 23-a, divizia 
B, seria a III-a; MetalUr 
gistul Cugir — C.F.R. Ti 
mișoara 2—0, C.S.M. Re 
șița — Gloria Reșița 1—2 
Avîntul Reghin — Armă' 
tura Zalău 2—1, Mine
rul Lupeni — „U“ Cluj.

» CLASA

1. „U" Cluj-Napoca
2. Gloria Bistrița
3. Armătura Zalău
4. Aurul Brad
5. C.S.M. Reșița
6. Strungul Arad
7. Minerul Lupeni
8. Minerul Cavnic
9. Mureșul Expl. Deva

10. U.T. Arad
11. Unirea A. Iulia
12. C.F.R. Timișoara
13. Olimpia S. Mare
14. Metalurgistul Cugir
15. Avântul Reghin
16. Gloria Reșița
17. Ind. S. C. Turzii
18. Sticla Turda

ETAPA VIITOARE; 
Aurul Brad — C.S.M. Re
șița (0—1), Avîntul Re
ghin — Olimpia S.M. 
(0—0), Gloria Reșița — 
U.T. Arad (0—3), Unirea 
Alba — Gloria Bistrița 
(0—4), Strungul Arad — 
Sticla A. Turda (0—1),

Iată rezultatele: categoria 
5-»-10 ani: locul I, fete — 
Codruța Domokos, locul
I băieți — Roland Kraus; 
categ. io—20 ani: fete, lo
cul 1 — Daniela Mureșan,
II — Nicoleta Lisca, băieți: 
locul I — Cristian Colda,
II — Carol Kraus, III — 
Marius Mureșan; categ. 
20—25 ani: locul I — Be
niamin Cioantă, II — Du
mitru Lazăr, III — loan 
Gall; categ. 25—30 ani, 
fete: locul I — Luminița 
Asandeti, băieți, locul I — 
loan Săceleanu, II — Io
nel Pop, III — Gheorghe 
Frățilă, categ. 30—40 ani: 
locul I — Mircea Ungu- 
reanu, II — Eugen Belbi,
III — Martin Domokos;

Marginalii la derby-ul Jiul-Steaua
Din primul moment se 

cuvine făcută o precizare: 
anumite „voci" susțineau 
ideea că „tonul optimist 
dinaintea partidei nu a 
fost tocmai favorabil". Pen
tru a contrazice aceste a- 
firmații, iată cîteva argu
mente; 1) este firesc (și 
obligatoriu!) ca o echipă 
să privească cu optimism 
(ceea ce nu elimină... ne
cesarul de luciditate!) ori_ 
ce partidă!; 2) ce fel de 
jucător ar putea fi acela 
care intră în teren, stăpî- 
nit de ideea „nu am cum 
să cîștig, adversarul va fi 
mai bun"; 3) este firesc ca 
în așteptarea unui meci, 
pregătirea psihică să fie 
în prim plan, or, optimis
mul, speranța în victorie 
este un atu principal al 
acesteia! Acestea ar fi nu
mai cîteva din aspecte.

Revenind lă evoluția e- 
chipei, la datele care au 
dus — în final — la în_ 
frîngere în fața liderului 
sîntem obligați să facem 
cîteva observații.

I’rin golul înscris în 
această fază, B. Popes
cu și-a încununat fru
moasa evoluție în me
ciul cu „Steaua1 II III*. Dar 
cum nu ajunge „o sin
gură floare'*...

Studenților 
le-a lipsit... 

șansa!
GRIVIȚA ROȘIE BUCU

REȘTI — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 9—0 (0—0). Du
pă cum indică scorul, s_ar 
părea că prima repriză s-a 
desfășurat în echilibru de 
forțe și situații favorabile 
gazdelor, dar adevărul din 
teren a fost altul. Astfel, 
jucînd avantajați de vînt, 
studenții din Petroșani au 
reușit să mențină în stare 
de „groggy" puternicul 
team al grivițenilor, a- 
ceștia nereușind să-și pă
răsească terenul decît de 
vreo 2—3 ori și atunci 
pentru scurt timp. In cele 
40 de minute, atît la gră
mezile ordonate, eît și la 
repunerile din tușe, adi
că la așa numitele faze fi-

Rugby, divizia A

xe, rugbyștii din Vale 
s-au descurcat mai bine, 
Bezărău încercînd prin 
dropgol de vreo 5—6 ori 
buturile (o dată balonul a 
lovit bara orizontală!), dar 
șansa a lipsit cu desăvîr- 
șire, scorul rămînînd alb. 
In repriza secundă, vîntul 
puternic a avantajat gaz
dele, dar cei care au do
minat încă 20 de minute 
au fost tot favoriții noștri, 
ajungînd în min. 57 în fa
ză de eseu, oprită de arbi
trul P. Soare din Bucu
rești, pentru a acorda... 
grămadă la 5 m, rămasă, 
din păcate, fără finalizare. 
Odată cu accidentarea lui 
Viciu (min. 62), grivițenii 
deschid scorul prin Tudo- 
se, ex_petroșănean, fostul 
fundaș al naționalei noas
tre; 3—0, l.p.c. Tot Tudose 
execută impecabil încă do
uă lovituri de pedeapsă, 
și în ultimul sfert de oră 
al meciului balanța se în
clină decisiv; 9—0.

Duminică, Știința va pri
mi vizita studenților ie
șeni, într-un meci care se 
anunță greu, dar care poa
te însemna o adevărată 
primăvară însorită pentru 
suporterii rugbyului din 
Vale.

loan Dan BĂLAN

In prima repriză jucăto
rii Jiului au respectat a- 
proape în totalitate indica
țiile primite la cabine. Mai 
puțin... stăpînirea nervilor! 
Iar una din cauzele înfrîn. 
gerii ar fi tocmai enerva
rea, lipsa unui control asu
pra manifestărilor, ceea 
azZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZWZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/

FOTBAL, DIVIZIA A
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ce i-au prilejuit arbitru
lui Florin Fopcscu un a- 
devărat „bombardament" 
de cartonașe galbene. A- 
devărul e că a dat carto
nașe și cînd a trebuit, dar 
și cînd nu era cazul! Pro
vocările lui Lăcătuș, si
mulările lui Majaru, voci
ferările lui Pițurcă au de
clanșat la jucătorii noștri 
manifestări care — lucru 
știut — nu aveau cum să 
se materializeze pe... tabe
la de marcaj!

Un alt aspect, de fațjt o 
cauză a înfrîngerii, a fost 
lipsa de dăruire, de abor- T. ALEXANDRU

Comportare excelentă a juniorilor și cadeților
• Cea de-a III-a etapă a 

campionatelor republicane 
pe echipe ale juniorilor și 
cadeților a adus noi satis
facții garniturilor de lupte 
libere din Vale. La cădeți, 
C.S.Ș. Petroșani, în calitate 
de gazdă, a surclasat, sîm
bătă, C.S.Ș. Deva: 10—1, 
iar în confruntarea de du
minică, cu U.M. Timișoara, 
n-a lăsat adversarilor nici 
măcar punctul de onoare:
11—0. învingători în ambe
le manșe, din echipa antre
nată de Vasile Făgaș: Lasz- 
lo Forika (42 kg), Denes 
Kovacs (45), Alexandru 
Stanciu (48), Ștefan Burlec 
(51), Adrian Mereuță (55), 
Laurențiu Palade (59), Da
niel Ceuță (63), Iulian Ju- 
ravlea (68), Paul Vasilioan- 
că (78), și Vasile Mînzat 
(plus 78). C.S.Ș.P. se nu
mără astfel printre frun
tașele seriei a Il-a, în ulti
ma etapă de la Timișoara 
(19 mai) fiindu.i necesară

Breviar
• FOTBAL, divizia C: 

Victoria Călan — Minerul 
Paroșeni 0—0, Metalul 
Aiud — Minerul-Ștîința 
Vulcan 2—1; campiona
tul republican al junio
rilor: Aurul Brad — Jiul 
Petroșani 0—4; campio
natul județean, seria I: 
Măgura Pui — Minerul 
Aninoasa 0—3, Minerul 
Ghelari — Preparatorul 
Petrila 6—0, C.F.R. Sime_ 
ria — Parîngul Lonea
1—0, C.F.R. Petroșani — 
Dacia Hunedoara 6—3 

dare a meciului cu toate 
disponibilitățile a unora 
dintre jucători. Dacă Mir
cea Popa, Vasile Popa, dar 
mai ales Szekely, Benone 
Popescu și Băluță au fost 
pe tot terenul, alții au a- 
vut un randament inferior 
capacității lor. După ra_

tarea penalty-ului (miza... 
momentului nu este o scu
ză pentru ratarea lui Var
ga), jucătorii Jiului — nu 
toți din fericire — au 
„căzut"... psihic, ceea ce a 
permis steli.știlor să-și cre
eze cîteva ocazii de gol, din 
care unul fructificat în 
min. 88! De fapt, acest gol 
dă loc de discuție. Pentru 
că atunci cînd mai erau 
cîteva minute, jucătorii 
Jiului, gîndindu-se că „e 
bine și un 2—2“ au crezut 
că timpul rămas nu le 
poate aduce neplăceri. Dar,

doar o singură victorie 
pentru calificare în inter- 
serii.

• Juniorii de la Jiul Pe
trila, antrenați de Ion 
Corbei și Costică Marma- 
liuc, au evoluat la Deva, 
clasindu-se, de asemenea,

LUPTE LIBERE
& • 

cum partida durează 90 
de minute, neprevăzutul 
(sau... nefericitul gol) a 
adus tristețe în tribune.

Această înfrîngere pe 
teren propriu nu diminu
ează cu nimic meritele e- 
chipei lui V. Mateianu 
de, pînă... sîmbătă, echipă 
care a realizat un retur 
foarte frumos. Dar „intra
rea" la —4 în „clasamen
tul adevărului" presupune 
(și obligă!) o mobilizare 
totală a tuturor celor care 
răspund de rămînerea Jiu
lui în divizia A !

Mai sînt de jucat 8 (opt) 
etape, Jiul va primi vizita 
echipelor „U“ Craiova,
S.C. Bacău, Gloria Buzău 
și Chimia Rm. Vîlcea, de- 
plasîndu-se la rîndul ei, la 
F.C. Baia Mare, Dinamo, 
Poli Iași și F.C. Argeș. Un 
program dificil deci, dar 
care t”ebuie să aducă 
(printr-o abordare cores
punzătoare) liniște în tabă
ra iubitorilor fotbalului din 
Valea Jiului.

niorii noștri au, în ultima 
etapă de la Brașov, șanse 
mari pentru a se califica 
în faza superioară a com
petiției.

• La sfîrșitul acestei 
săptămîni, divizionara A 
de lupte libere, Jiul Petri
la se va deplasa la Bucu
rești în cadrul etapei a
III-a  a returului fiind pro
gramat trunghiularul Elec
tra — Vulcan — Jiul.

• Miercuri și joi, sala 
Constructorul Hunedoara 
va fi gazda întrecerilor 
individuale ale cadeților, 
în etapa județeană fiind 
angrenate gazdele, C.S.Ș. 
Deva, C.S.Ș. Petroșani și 
Jiul Petrila. Cîștigătorii ti
tlurilor de campioni și vi- 
cecampioni județeni au a- 
sigurată prezența în dispu
tele de zonă.

Ion VULPE

SCHI
Sub egida actualei ediții 

a Daciadei, duminică, în 
masivul Straja a avut loc 
concursul memorial dotat 
cu „Cupa Felix". Timpul 
bun, un strat de zăpadă 
consistent au înlesnit des
fășurarea concursului. A- 
juns la cea de-a 3-a edi
ție, concursul organizat de 
A.S. Minerul Lupeni, în 
memoria fostului antrenor 
de schi Felix Farcaș, s-a 
bucurat și în acest an de 
o largă participare. S-au 
aliniat la start 60 de con- 
clirenți d • toate vîrstele 
din localitățile Văii Jiului 
și din municipiile Deva și 
Hunedoara. Concursul -a 
constat dintr-o singură 
manșă de slalom special.

Fotbal, divizia B

Rezultatul - în
MINERUL LUPENI — 

„U“ CLUJ NAPOCA 1—1 
(1—0). Atmosferă de mare 
derby, duminică la Lu
peni. Pentru aceasta, gaz
dele s-au pregătit cu mi
nuțiozitate. Flori pentru 
jucători și arbitrii, la fluie
rul de începere, acordurile 
fanfarei minerilor, care 
au marcat cele... două in
trări și, respectiv, ieșiri 
ale echipelor în și din te
ren, aplauze dăruite cu 
dărnicie pentru orice fază 
frumoasă de fotbal, indife
rent care echipă a reali
zat-o și — în final — un 
rezultat normal, în ton 
cu desfășurarea jocului, 
iată care ar fi aspectele e- 
sențiale ale partidei, des
fășurată la Lupeni.

Partida a debutat cu do
uă situații favorabile 
„șepcilor roșii" (antrenor 
Remus Vlad), Fîșic (min, 
3) și Mujnai (min. 7) pro- 
vocîndu-i emoții lui Gri
gore, dar apoi jocul înce
pe să „curgă" în favoarea 
gazdelor. Acțiunile indi
viduale declanșate de Io
nel Popa și Voicu, susți
nute de incursiunile în 
atac ale lui Leordean și 
Bercea, împing echipa stu
denților de pe Someș spre 
propriul careu. Minutul 9 
avea să aducă astfel des
chiderea scorului: centra
rea lui Leordeanu este pre
luată de Colceag, care, du
pă un dublu dribling, în
scrie, pe lîngă portarul 
IasCo, ieșit să închidă un.

CUPA F E L I X“

ton cu jocul
ghiul. Din nefericire, la 
această fază, Colceag s-a 
accidentat, fiind necesară 
înlocuirea lui.

Chiar dacă pînă la pau
ză jocul se echilibrează 
Cîmpeanu, Mujnai și Fîșic 
nu r< ușesc să spargă „blo
cajul" formației din Lupeni, 
Dina (deși accidentat), di- 
rijînd foarte bine apărarea.

Repriza a doua este pe 
alocuri mai săracă în eve
nimente. Singurele care me. 
rită a fi reținute ar fi: 
golul egalizator al studen
ților, printr-o frumoasă e- 
xecuție a Iui Cîmpeanu 
(min. 57), la o centrare a 
lui Mujnai; situațiile bu
ne de a marca ale lui Pe
tre Popa, care în minutele 
68 și 75 a executat foarte 
bine două lovituri libere 
de la circa 25 metri, apă
rate însă. (în dificultate!) 
de cătrcș Iasco și, în fine, 
faptul că din min. 38 gaz
dele au jucat în... 10 oa
meni, Dina accidentîndu- 
se, în timp ce schimbările 
erau deja... epuizate.

Lipsa de combativitate 
din ultimele minute are un 
suport logic: echipa din
Lupeni era mulțumită că, 
în compania liderului, a 
reușit un joc frumos, sol
dat cu un punct, în timp 
ce studenții știau că și 
acest rezultat — de egali
tate — constituie încă un 
pas spre... divizia A.

Alexandru TĂTAR 

Napoca 1—1, Olimpia Sa- 
tu Mare — Mureșul Expl. 
Deva 0—0, Ind. S. C. Tur-

■ zii — Sticla Turda 0—0,
■ Minerul Cavnic — Unirea 
, Alba Iulia 1—1, Gloria

Bistrița — Aurul Brad 
2—0, U.T. Arad — Strun-

. gul Arad 2—0.

M E N T U L
23 14 7 2 45—12 35
23 13 5 5 42—14 31
23 12 2 9 39—29 26
23 11 3 9 28—24 25
23 11 3 9 25—24 25
23 11 2 10 28—30 24
23 10 4 9 33—37 24
23 10 3 10 48—43 23
23 8 7 8 31—26 23
23 10 3 10 30—28 23
23 10 3 10 26—34 23
23 8 5 10 26—25 21
23 7 6 10 36—34 20
23 7 6 10 26—27 20
23 8 3 12 23—30 19
23 8 2 13 20—49 18
23 6 5 12 22—35 17
23 6 5 12 13—10 17

„U" Cluj-Napoca — Met. 
Cugir (0—0), Mureșul 
Expl. Deva — Min. Lu
peni (2—2), C.F.R. Timi
șoara — Min. Cavnic 
(1—3), Ind. S.C. Turzii — 
Armătura Zalău (0—0) — 
în paranteză rezultatele 
din tui-.

categ. 40—50 ani; locul I 
— Ioan On, II — Ladislau 
Kraus, III — Aurel Bildea; 
categ. 50—60 ani: femei, 
locul 1 — Terezia Kato, 
bărbați, locul I — Adalbert 
Kato, II — Iosif Racolța, 
III — Ștefan Tarcași, 
categ. peste 60 de ani: locul 
I — Simion Cioflica, II — 
Gligor Covaci.

Cîștigătorilor primelor 
trei locuri le-au fost în- 
mînate, într-un cadru fes
tiv, cupe și diplome.

Odată cu desfășurarea a- 
cestui concurs se consem
nează și închiderea sezo
nului competițional de 
iarnă la cabana Straja.

S. VIOREL
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Intervenții 
reuniuni ale

românești în cadrul unor 
organismelor 
ale 0. N. U.

specializate

O nouă rundă a consultărilor politice 
sovieto-chineze

22 (Agerpres). 
a 

Economi- 
Europa 

exa_ 
dez- 

co-

GENEVA
— In cadrul sesiunii
40-a a Comisiei 
ce O.N.U. pentru 
(CEE/ONU) a început
minarea problemelor 
voi tării comerțului și 
operării industriale.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul român a eviden
țiat necesitatea sporirii 
contribuției comisiei la 
traducerea în viață a pre
vederilor documentului 
final al reuniunii C.S.C.E. 
de la Madrid vizînd inten- 

. sificarea comerțului și co- 
■ operării industriale în Eu- 

‘j ropa.

El a subliniat cerința de 
a se întreprinde măsuri 
concrete în vederea redu
cerii și eliminării obstaco
lelor din calea comerțului 
și a sugerat crearea unui 
grup de lucru permanent 
care să servească drept ca
dru de negociere pentru 
înlăturarea 
merciale.

barierelor co_

☆

22 (Agerpres). 
— La Geneva s-au încheiat 
lucrările sesiunii a XIII-a

GENEVA

de

a-
dezvolta- 
importu- 
S.G.P. și 
de a se

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță 
că la Moscova a avut loc 
a șasea rundă a consultă
rilor politice sovieto-chi
neze. Părțile — relevă a_ 
genția — au expus poziți
ile lor privind normali
zarea relațiilor bilaterale. 
Ele și-au exprimat interesul 
pentru continuarea efortu
rilor vizînd îmbunătățirea 
relațiilor sovieto-chineze 
și hotărîrea de a extinde 
legăturile și contactele în
tre cele două țări pe plan 
politic, economic, comer
cial, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii: 
S-a convenit ca următoa
rea rundă de consultări să 
aibă loc în octombrie 
1985, la Beijing.

Cu acest prilej, Andrei

Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
primind pe reprezentantul 
special al guvernului R.P. 
Chineze la această rundă 
de convorbiri, Qian Qichen, 
adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a relevat 
că Uniunea Sovietică s-a 
pronunțat și se pronunță 
pentru relații de bună ve
cinătate, prietenești 
cele două țări.

Agenția China
relatează că Qian Qichen a 
subliniat: Conducătorii
chinezi acordă o mare a- 
tenție relațiilor chino- 
sovietice și speră sincer că 
cele două țări își vor îm
bunătăți și dezvolta rapor
turile dintre ele, pe baza 
celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice.

între

Nouă

I
i (ffi wurl

PREȘEDINTELE ALES 
AL BRAZILIEI, Tancredo 
Neves, a încetat, duminică 
din viață. El fusese spitali
zat lâ 14 martie. Potrivit 
prevederilor constituțio
nale, prerogativele de șef 
al statului au fost preluate 
de vicepreședintele țării, 
ffose Sarney, care a depus, 
Iu ni, jurămîntul în calitate 
de președinte al Braziliei.

LA ROMA AU FOST 
ORGANIZATE duminică 
manifestări consacrate a- 
niversării a 2 738 de ani. de 
la întemeierea orașului. 
Primarul Ugo Vetere a a- 
nunțat cu acest prilej că 
vor fi întreprinse o serie 
de „mutații" în aspectul 
orașului pentru a face din 
el o „capitală modernă". 
O expoziție de artă, 
titlul „Iubesc Roma", 
seminar internațional 
studii istorice, acordarea 
unor premii unor persona
lități care s-au distins în 
studierea și înfrumusețarea 
„Cetății Eterne", reprezin
tă doar cîteva dintre ma
nifestările organizate cu 
acest prilej.

POPULAȚIA EMIRA
TELOR ARABE UNITE 
s-a dublat aproape în ulti_ 
mii 
de 
în : 
în 
ția

I

sub 
un 
de

I opt ani, ajungînd, 
la 558 000 de persoane 
1975, la peste un milion 
1983, transmite agen- 
WAM.

GENERALUL
SWAR EL DAHAB, 
ședințele Consiliului 
litar de Tranziție 
Sudan, a hotărît formarea 
unui înalt consiliu execu
tiv însărcinat cu adminis
trarea regiunilor din sudul 
țării — informează postul 
de radio Omdurman, citat 
de agențiile France Presse 
și Associated Press. Consi
liul este format din cinci 
membri, între care guver
natorii celor trei provincii 
sudice, și va avea sediul în 
orașul Juba.
nism se va ocupa de ad
ministrarea acestei zone 
în perioada de tranziție a- 
sigurată de actualul Consi
liu militar.

LUNI, IN CADRUL 
TRATATIVELOR SOVIE- 
TO-AMERICANE DE LA 
GENEVA, a avut loc o șe
dință a grupului de nego
cieri însărcinat cu proble
ma armelor cosmice — re- 
latează agenția TASS.

ABDUL 
pre- 
Mi- 
din

Noul orga-

Pe tot globul
— Pentru 

în istoria al- 
norvegian.

• OSLO 
prima dată 
pinismului 
doi alpiniști din Norve
gia au reușit să 
ladeze Everestul.
trivit unei 
transmise 
norvegiană 
NTB,

esca- 
Po- 

informații 
de agenția 
de presă

cei doi alpiniști, 
însoțiți de trei șerpași 
nepalezi, au ajuns du
minică pe cel mai înalt 

din lume.
TEL AVIV — Cel 
vechi mulaj de for- 
unei fețe omenești 

i în p re
descoperit

vîrf
•

mai 
ma 
cunoscut pînă 
zent a fost i

în Israel în. grota . Na- 
har Hemar, în apropie
rea Mării Moarte. Da- 
tînd de aproape 9 000 
de ani, mulajul avea a- 
lături fragmente do co
șuri și cutii, confecți
onate din răchită, deli- .

din 
din

onate din ______ , .
rate figurine, unelte 
os și lemn, mărgele 
piatră.

• WASHINGTON 
In ultimele trei luni 
anului trecut, rata 
minalității în 
Unite a crescut cu doi 
la sută, s-a anunțat o- 
ficial Ia Washington.

ale 
cri- 

Stu tele

a Comitetului special 
preferințe al U.N.C.T.A.D.

Comitetul a examinat e- 
voluțiile intervenite în ce 
privește aplicarea de către 
țările dezvoltate a sistemu
lui generalizat de prefe
rințe vamale (S.G.P.) în fa
voarea țărilor în curs de 
dezvoltare. Delegațiile ță
rilor în curs de dezvoltare 
și-au exprimat preocupa
rea față de intensificarea 
măsurilor restrictive 
doptate de țările 
te în ce privește 
rile lor în cadrul 
față de tendința
înlătura unele țări în curs 
de dezvoltare de la benefi
ciul preferințelor vamale.

Delegația română, ca și 
delegațiile celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, a sub
liniat necesitatea respec
tării caracterului genera
lizat, nediscriminatoriu și 
nereciproc al preferințe
lor vamale și a îmbunătă
țirii schemelor de preferin
țe vamale ale țărilor dona
toare de preferințe, în ve
derea sprijinirii într-o 
măsură sporită a eforturi
lor țărilor beneficiare de 
a-și spori exporturile.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Cireșarii; Unirea: 
Insulta; Parîngul: Vraciul, 
I—II.

LONEA: In așteptarea 
lui Filip.

ANINOASA: Salutări
cordiale de pe Terra.

VULCAN — Luceafărul; 
Duminică zbuciumată.

LUPENI — Cultural: 
Vraciul, I—II,

URICANI; Locotenent 
Cristina.

TV

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare
LONDRA 22 (Agerpres). 

— In fața bazei militare 
americane de la Alconbury, 
situată la 100 km de Lon
dra, a avut loc o mare 
manifestație de protest a 
partizanilor păcii britanici 
împotriva amplasării 
rachete nucleare cu 
medie de acțiune de 
.Cruise". împotriva 
monstranților au fost 
locate importante forțe po
lițienești care au acționat

de 
rază 
tipul 

de- 
dis-

cu brutalitate și au operat 
arestări.

PARIS 22 (Agerpres). — 
f’esțe 2 500 de persoane au 
participat la un uriaș lanț 
uman organizat de Comite, 
tul pentru dezarmare nu
cleară în Europa (CODENE) 
la Paris, între Comisaria
tul pentru energie atomi
că, Adunarea Națională și 
Ministerul Apărării, trans
mite agenția France Preș- 
se.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
In cinstea Zilei de 
1 Mai — oamenii o- 
goarelor raportea

ză! '
20,25 Imn făuritorilor de 

țară.
Cîntece patriotice și 

. revoluționare.
20,35 Teatru TV: Inter

pretează colectivul 
Teatrului dramatio 
„Maria Filotti" din 
Brăila.
„Martor și judecă^ 

‘tor**.
Premieră pe. țară.

21,50 Telejurnal,
22,00 închiderea progra

mului.

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— Specialiștii sovietici au 
elaborat proiectul unei li- 

- nii industriale de 1,5 mili
oane volți, pentru transpor
tul energiei electrice, a- 
nunță agenția TASS, A- 
ceastă magistrală electrică 
va lega zona Ekibastuz de 
Ural.

O asemenea construcție, 
menționează agenția citată, 
este impusă*  de creșterea 
continuă a necesarului de 
energie electrică în zona 
vestică a Uniunii Sovieti
ce. Cîteva centre de cer
cetare din Siberia au reu
șit să pună la punct o 
combinație de izolatori, 
care să reducă la minimum 
posibilitățile de avarii. Se 
are în vedere că, la o ase
menea tensiune, firele e- 
lectrice trebuie să se afle 
la o înălțime cît mai mare, 
de pămînt și izolarea să fie 
sigură.

BUDAPESTA 22 (Ager
pres). — In R.P. Ungară 
aplicarea în producție a 
electronicii permite mari 
economii de energie și 
materii prime. După cum 
informează agenția MTI, 
un „croitor" electronic in
trodus la fabrica de con
fecții din Szeged, situat 
în sudul țării, a dus la e- 
conomisirea a peste două 
milioane forinți anual. 
Cu ajutorul computerului 
se asigură croirea simulta
nă a 100 de costume. Teh
nica de vîrf îi ajută pe 
lucrătorii de la întreprin
derea din Szeged, de ase
menea, la controlul calită
ții produselor, 
rea 
lor de planificare 
nizare a muncii,

buind în mod substanțial 
la creșterea productivită
ții muncii, la reducerea 
stocurilor din depozite, la 
rentabilizarea întreprin
derii.

MEMENTO

> la
operativă a

rezolva- 
procese- 
și orga- 

contri-

☆
BEIJING 22 (Agerpres). 

— Un important zăcă- 
mînt de cărbune a fost des. 
coperit de geologii chinezi 
în provincia 
din nord-estul țării, 
inează agenția China 
uă. Rezervele de aici 
estimate la cîteva sute 
milioane tone cărbune 
foarte bună., calitate. Aflat 
pe o întindere de 400 kmp 
zăcămîntul poate fi exploa
tat la zi, după îndepărta
rea stratelor de la supra
față.

Heilongjiang
infor-

No- 
sînt 

de 
de

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Mica publicitate
SOȚIA, copiii Sebastian, 

Adriana și Florin felicită 
pe scumpul lor soț și tată 
Parizek Gheorghe cu oca
zia împlinirii a 39 de pri
măveri și-i urează tradițio
nalul „La multi ani!". 
(3585)

PIERDUT ecuson nr. 
7300, eliberat de Prepara- 
ția Petrila. II declar nul, 
(3588)

ANUNȚURI
DE FAMILIE

☆
VARȘOVIA 22 (Ager-' 

preș). — Perfecționarea ca
drelor de conducere din 
economie constituie o pre
ocupare permanentă în Po
lonia. După cum relatea
ză agenția Interpres, la 
Wroclaw a fost înființat un 
centru de pregătire pentru 
directorii întreprinderilor 
economice, care urmăreș
te îmbogățirea și adincirea 
volumului de cunoștințe al 
factorilor de răspundere 
din fabrici și uzine, sub 
îndrumarea specialiștilor.

Din presa străină

„Despre barierele 
comerciale japoneze"

(„The Wall Street Journal”)

FAMILIILE Rusu a- 
nunță cu profundă du
rere încetarea fulgeră
toare din viață a scum
pului lor

RUSU PETRU 
(58 ani)

Inmormîntarea, joi, 
ora 15,00 de la domici
liul din Lonea.

Calendar sâptâmînal
■ MARȚI, 23 APRILIE
= — Reuniunea ministerială a Comisiei E- 

conomice a O.N.U. pentru Africa 
(Addis Abeba).

— Reuniunea latino-americană consacra
tă dezvoltării micii industrii în zonă 
(Quito).

— Tîrgul internațional al cărții (Quebec 
— Canada).

: MIERCURI, 24
— Aniversarea 

rința de la 
pus bazele 
(Bandung, Indonezia; 24—25).

JOI, 25 APRILIE

APRILIE
a 30 de ani de la Confe.- 
Bandung (1955) (care a 
mișcării de nealiniere)

— 40 db ani de Ia Conferința de la 
San Francisco (25—28 IV 1946) în ve
derea creării Organizației Națiunilor 
Unite. A fost adoptată Carta Națiu
nilor Unite.

— 40 de ani de la eliberarea Italiei de 
sub jugul fascist,

SIMBATA, 27 APRILIE
— întrunirea Consiliului ministerial al 

Organizației Țărilor Arabe Exporta
toare de Petrol — OPAEP (Kuweit).

DUMINICĂ, 28 APRILIE
— „Ziua mondială a orașelor înfrățite".

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK. Dorm GIIEȚA, ton 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Feodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.
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Primul ministru Naka- 
sone a apărut la televiziu
nea națională și a explicat 
poporului japonez cum a 
beneficiat el de comerțul 
liber. El i-a avertizat pe . 
japonezi în legătură cu 
protecționismul din Con
gresul S.U.A. In Japonia, 
așa ceva pur și simplu nu 
se face. Domnul Nakasone 
și-a asumat un mare risc 
politic, jucîndu-și presti
giul personal pentru a sa
tisface obiecțiile S.U.A. fa
ță de barierele comerciale 
japoneze. Și, intr-adevăr, 
în aceeași zi. Japonia a a- 
nunțat alte măsuri pentru 
a deschide și mai mult 

■piața sa.
Aceste bariere 

ale nu sînt de genul i 
ce pot fi înlăturate 
domnul Nakacone la 
rința sa. Ele rezultă 
caracteristici culturale 
dînc înrădăcinate în sim
țămintele birocrației și po-

comerci- 
celor 

de 
do- 
din

i a-

porului japonez. Birocrații 
ce controlează, de pildă, 
licențele de medicamente. 
Este nevoie de 
timp să rupi asemenea le
gături. Dar, la urma urmei, 
oare politicienii din S.U.A. 
nu lucrează în strînsă le
gătură cu companiile tex
tile americane pentru a îm
piedica accesul îmbrăcă- 
minții străine pe piața 
S.U.A.?

Ceea ce trebuie ținut 
minte este că progresul 
împotriva barierelor co
merciale nipone se va pro
duce lent. Dar nici chiar 
acest progres lent nu jus
tifică genul de zid vamal 
contraproductiv sau „re- 
talierea" care este azi stu
diată în Congres.

COLECTIVUL redac
ției „Steagul roșu” Pe
troșani este alături de 
colegul Rusu Teodor în 
încercarea grea prici
nuită de pierderea fra
telui

RUSU PETRU
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.

(Agerpres)

DIRIGINTELE și e- 
levii clasei a XII_a C 
de la Liceul industrial 
minier Petroșani sînt 
alături de colegul lor 
Tiberiu la încercarea 
grea pricinuită de pier
derea scumpului său 
tată

NAGY NICOLAE
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (3586)
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