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In întîmpinarea
Zilei de 1 Mai
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Insemnate 
depășiri la 

investiții miniere
Valea de Brazi 

întreprinderii 
de construcții 
miniere Petro- 

în-

Colectivul brigăzii nr. 4 
Lupeni — 
din cadrul 
antrepriză 
și montaje
șani a realizat de la 
ceputul anului pînă in pre
zent o producție în valoa
re de 100 000 lei peste sar
cinile de plan. După cum 
ne-a ii format prin telefon 
tovarășul Petru Fusu, teh
nician cu indicii, colecti
vul brigăzii a raportat de 
ieri, punerea în funcțiune 
în probe tehnologice a ce
lei de-a doua linii a puțu
lui cu schip de la I.M. Lu
peni. Printre echipele r r e 
s-au remarcat în mod 
sebit se numără cele con
duse de Petre Popa, Mihai 
Haivasz, Iosif Borșodi, Au- 
gustin Ștefan, Constantin 
Anoste, Ion Mănărăzan, 
care și-au depășit substan
țial sarcinile de plan și au 
raportat îndeplinirea înain
te de termen a angajamen
telor asumate în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Cu planul pe patru luni îndeplinit
Exprimîndu-și prin fapte de muncă demne de 

laudă hotărîrea de a da țării cît mai mult cărbune 
în întîmpinarea zilei de 1 Mai, COLECTIVUL SEC
TORULUI I DE LA I.M. PAROȘENI raportează un 
succes deosebit ; ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTU
LUI ANUAL IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA SI 
A PLANULUI PRODUCȚIEI PE PATRU LUNI 
ÎNAINTE DE TERMEN. Pînă ieri, producția supli
mentară realizată în comparație cu sarcina de plan 
pentru primele patru luni de acest harnic colectiv 
se ridică la 8311 tone de cărbune. Brigăzile de mineri 
care au contribuit la obținerea acestui succes sînt 
cele conduse de Gavrilă Mesaroș, Ion Bongioiu, Va- 
sile Cojocaru, Nicolae Liuță și Viorel Poșa. Prin 
buna organizare a lucrului pe schimburi și folosirea 
eficientă a zestrei tehnice din dotare, minerii din 
cadrul acestor brigăzi au reușit să realizeze produc
ții medii zilnice cuprinse între 12 și 17 tone de 
cărbune pe post, depășindu--și preliminariile zilnice.

In cadrul aceleiași întreprinderi miniere PLA
NUL PRODUCȚIEI PE PRIMELE PATRU LUNI 
ALE ANULUI A FOST ÎNDEPLINIT SI DEPĂȘIT 
Cl 1 114 TONE DE CĂRBUNE ȘI DE COLECTIVUL 
S1Â . ORULUI III. Din cadrul acestui sector sînt 
remarcabile realizările minerilor din brigăzile con
duse de Ferencz Fazakas 
realizat productivități de 
cărbune pe p'ost. De ieri, 
telefon și COLECTIVUL
Paroșeni a raportat îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan pe patru luni. S-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile conduse de Mihai Șchiopii, Ion 
Cibea și Gheza Kalman. (V.S.)

și Mihai Ștefoiac, care au 
vîrf de peste 22 tone 
după cum am aflat

SECTORULUI IV al

de 
prin 
I.M.

Blocul 36 C completează armonios arhitectura nouă, modernă, ce se edi. 
fică în orașul Petrila.

Din cronica luptei muncitorimii din Valea 
Jiului împotriva fascismului

Pe 
în
de

In primii ani ai deceniu, 
lui al patrulea, cînd 
plan internațional se 
tensifică pregătirile 
război, cînd crește agresi
vitatea Germaniei fasciste, 
se accentuează și politica 
antinațională a cercurilor 
reacționare românești. A_ 
ceste cercuri condamnate 
de istorie și urîte de popor, 
încercau prin măsurile an
tidemocratice, să înăbușe 
lupta forțelor progresiste, 
antifasciste. In fruntea ma
selor, Partidul Comunist 
Român s-a ridicat cu fer
mitate pentru apărarea fi
inței noastre na
ționale, pentru u- 
nirea forțelor democratice, 
antifasciste, pentru apăra
rea intereselor maselor 
populare și a libertăților 
democratice, împotriva fas- 
cismului, a războiului.

„Marele merit al Parti
dului Comunist Român, al 
mișcării muncitorești din 
România, al mișcării noas-

tre antifasciste — sublinia 
secretarul general al parti
dului, tovarășul
Ceaușescu — este acela că 
s-au ridicat întotdeauna cu 
hctărîre la luptă împotriva 
fascismului și a războiului 
antisovietic. După cum se 
știe încă din prima zi a

Nicolae

9 MAI
zi simbol a 

poporului român 
(1877 — 1945 — 1985)

războiu.ui, partidul nostru 
a chemat forțele democra
tice naționale, întregul po
por să se opună prin toate 
mijloacele războiului anti- 
sovietic, să saboteze mași
na de război fascistă și 
lupte pentru ieșirea 
războiul dus, alături
Germania hitleristă, împo
triva Uniunii Sovietice, 
pentru alăturarea armatei

să 
din 
de

și războiului
noastre, a întregului popor, 
armatei Uniunii Sovietice, 
celorlalte forțe ale coaliției 
antihitleriste împotriva 
Germaniei naziste".

îndrumată și condusă de 
P.C.R., muncitorimea din 
Valea Jiului și-a înscris în 
această perioadă cu litere 
nepieritoare lupta sa în iS-i 
toria proletariatului și : 
poporului român. Organi
zațiile locale de partid din 
această zonă industrială au 
răspîndit în rîndurild inunu 
citurilor, prin comuniști și 
alți luptători antifasciști, 
numeroase manifeste și che. 
mări mobilizatoare la luptă. 
Majoritatea 
răspîndite printre 
tori cereau: 
tori, nu mai 
germani, că

manifestelor 
munci- 

„Frați munci- 
lucrați pentru 
Hitler și An-

Prof. Ion
Arhivele

FRAȚILA,
statului — Deva

(Continuare în pag. a 3-a)

Investițiile anului 1985

Priorități pe șantierul 
Petroșani A ord

Dat fiind că harnicul co
lectiv al brigăzii nr. 4 ra
portează însemnate depășiri 
ale producției față de pla
nul pe patru luni, 
de pe acum se poate pre
vedea îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angaja
mentelor înainte de ter
men, în cinstea zilei de 1 
Mai. Sînt asigurate, astfel, 
în prezent, condiții pentru 
punerea în funcțiune înain
te de termen a unor impor
tante obiective de investi
ții miniere. (V.S.)

O brigadă cu bune re
zultate în muncă, la 
sectorul IV al I.M, Vul
can — cea condusă de 
minerul Traian Borșa. 
In clișeu: brigadierul 
împreună cu maiștrii 
C. Vișan și V. Hîrșieru.

Foto: Al. TATAR

I.M BARBATENI Revenim la ancheta noastră de la început de an

Promisiunile se menim, îndeplinirea 
sarcinilor întîrzie

„La ora actuală putem 
afirma cu certitudine că a- 
vem asigurate capacitățile 
de producție necesare în
deplinirii integrale a pre
vederilor de plan", ne de
clara ing. 
Gheorghe Mo. 
doi, directorul 
I.M. Bărbă- 
teni în anche
ta publicată în 
„Steagul roșu" din 17 ia
nuarie a.c., sub titlul „Con- 
dițiile create ne asigură 
îndeplinirea pri?V i.
de plan". La rîndul său, 
tovarășul loan Sav, pre
ședintele c.o.m. spunea, 
printre altele: „ne vom 
strădui să ridicăm Ia ade
vărata lui valoare princi
piul muncii colective, să 

antrenăm capacitatea de 
acțiune și gîndirea cadre
lor tehnico-inginerești în 
soluționarea problemelor 
producției, principiu . care 
ne va asigura noi succese

.’ F A T Ă î N F A T Ă . 
promisiuiii și realizări

în întreaga noastră activi
tate". Iar tovarășul Zaha- 
ria I’arasca, președintele 
comitetului sindicatului, în 
cadrul aceleiași anchete de 
început de an afirma cu tă
rie că „prin acțiunile spe
cifice organizației de sindi
cat se va urmări îndepli
nirea integrală a prevede
rilor de plan în condiții de 

eficiență economică spo
rită".

Care- este situația la zi 
a producției I.M. Bârbă- 
teni ? Din analiza acestei 
situații reiese că promisiu

nile au fost 
îndeplinite 

doar în lunile 
ianuarie și fe
bruarie. In 
lunile ianua

rie și februarie, colectivul 
I.M. Bărbăteni nu numai 
că și-a îndeplinit planul 
producției de cărbune, dai 
și l-a și depășit cu 2296 
și, respectiv, cu 1239 de 
tone de cărbune, fapt care 
demonstrează puterea de

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe zi ce trece perimetrul 
cartierului Petroșani-Nord 
capătă tot mai mult contu
rul unui mare ' ansamblu 
urban cu o arhitectură ori
ginală, modernă. Construc
torii din brigada nr. 10 a 
Antreprizei de construcții 
și montaje Petroșani și-au 
sporit efectivele. Odată cu 
venirea primăverii, ritmul 
de luciu s-a intensificat 
considerabil. Sînt atacate 
pe un front larg numeroa
se lucrări. In blocurile de 
locuințe 78, 79, 80, 87, 89,
date în folosință în primele 
luni ale acestui an s-au 
mutat sute de locatari. A 
fost reluat lucrul la ex
tinderea bulevardului Re
publicii, de la două la pa
tru benzi în fața blocului 
121. In aceste zile, la par
terul blocului 121 va fi 
deschis un modern maga
zin alimentar cu autoser
vire. Se depun eforturi 
pentru finalizarea lucrări
lor la spațiile comerciale 
de la parterele blocurilor 
129, 80, 79 și 78. 

■ Conducerea brigăzii nr. 
10 a • întocmit un program 
de lucru pentru perioada 
următoarelor trimestre în 
vederea recuperării rămî. 
nevilor în urmă acumula
te în iarna acestui an. îm
preună cu sing. Ilie Gaja, 
adjunctul șefului brigăzii 
nr. 10, vizităm principalele 
obiective. La blocul 119, 
echipa de zidari condusă 
de Victor Pîrvu executa 
zidiri pentru închiderea 
spațiilor comerciale de la 
parter și mezanin. Au fost 
începute și lucrările de ten
cuieli, iar în curînd vor 
intra aici și mozaicarii. Pe 
un front larg se desfășoară 
ș; finisajele la blocul 77. 
In timp ce apartamentele 
din primul tronson al blo
cului 77 au și fost ocupate 
de locatari, zidarii din ves
tita formație condusă de 
Dumitru Postolache, eșa-

V.S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 2_a)

Prind viață obiectivele puse in fața minerilor de Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R.

Creșterea »
Acțiuni tot mai susținute 

sînt întreprinse la mina 
Uricani, în organizațiile de 
partid, pentru mobiliza
rea potențialului producții 
al tuturor locurilor de 
muncă. In mod deosebit, 
prin dezbaterile din adu
nările generale și munca 
politică de la om la om se 
urmărește sporirea reali
zărilor fizico din abataje, 
grăbirea „pregătirilor" pen. 
tru ca noile capacități să 
intre în funcțiune în ter
men, creșterea plasării 
fronturilor de lucru, îm-

realizarilor*
bunătățirea activităților de 
aprovizionare și asistență 
tehnică. Cadrele de bază 
ale minei — membri ai 
comitetului de partid pe 
întreprindere, ai c.o.m. și 
ai comitetului de sindi
cat — sînt repartizate pe 
locuri de muncă și pe 
schimburi pentru a sprijini 
nemijlocit .soluționarea pro
blemelor tehnice ce se i- 
vesc pe fluxul extracției. 
Zilnic, la „raportul cadre
lor" se face analiza activi
tății pe nivele de respon
sabilitate — revir, sector,

fiecărui loc
mină — fiind adoptate 
pentru următoarele schim
buri măsurile necesare.

Refefindu-se la acțiunile 
ce se întreprind, tovarășul 
Traian lfamz, secretarul 
comitetului de partid pe 
mină ne-a vorbit despre 
angajarea comuniștilor din 
sectoarele productive pen
tru intensificarea ritmului 
de extracție. In organiza
ția df bază IA, pe tot 
parcursul anului și în mod 
deosebit în această lună 
comuniștii au fost preocu-

de muncă
păți de îndeplinirea întoc
mai a propriilor hotărîri. 
Astfel, la început de an 
s-a hotărît ca pentru in
tensificarea ritmului la 
pregătirea unui nou fron
tal — cu o linie de front 
de 120 ml — lucrarea să 
fie condusă de însuși se
cretarul b.o.b., maistrul 
minier Gheorghe Văsîi. Iu 
mod frecvent, brigada a

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ultimul volum de nuvele 
al lui Dumitru Dem Ionaș- 
cu, intitulat Glasuri în 
cinipia tăcerii (Editura Da
cia, 1985), atrage atenția 
mai ales prin simplitatea 
construcției epice, de o 
concizie solemnă, o tentă 
de tristețe, de melancolie, 
izvorîtă nu din regretul 
după iluzii sau vise nerea. 
lizate, ci din constatarea 
că viața trebuie acceptată 
așa cum este, cu zilele 
ei luminoase, dar și cu ce
le Înnourate, o proză ins
pirată din actualitatea zi
lelor noastre, cu acute și 
verosimile conflicte de 
viață, purtătoare ale unui 
valoros și bogat mesaj 
etic, umanist. Interesul a- 
cestui scriitor pentru via
ța minerilor, pentru ma
rile aglomerări umane, spe
cifice lumii contemporane, 
este evident. In majorita
tea cazurilor, acțiunea nu
velelor sale se petrece în 
mină, încercînd să reconsti
tuie „tablourile mozaicale 
ale existenței umane în 
luptă cu natura". Viața 
și moartea conviețuiesc, 
bucuria alături de durere, 
avîntul tinereții cu stinge
rea treptată. De aici aten
ția acordată descrierii a- 
mănunțite, într-un stil „sa. 
dovenian11, a interioarelor, 
a portretelor umane, carac
terul oarecum static al nu
velelor care ar putea de
veni aproape niște „schițe 
fiziologice", dacă nu ar fi 
preocuparea autorului pen
tru atmosferă și nuanțare 
psihologică. (Jucăria, Urăș-

Promisiunile se mențin
(Urmare din pag. I) 

te-mă cu măsură. Flora, 
Urme). Printre eroii lui se 
găsesc mai ales ființe sla
be, care luptă din greu, 
dar care nu întotdeauna se 
pot adapta la condițiile vie
ții și pentru care existența 
devine o istovire încheiată 
tragic. (Tunelul, Desen cu

„Glasuri în cinipia tăcerii"

lună).
In aceste condiții, moar

tea este lipstă de aureolă 
romantică, devine o obiș
nuință, dar nu pierde în e- 
sența sa nimic din drama
tism. (Glasuri în cimpia tă
cerii). Oamenii, în lupta 
lor cu natura și capriciile 
ei, se agață cu disperare 
de viață, de tot ce amin
tește existența fericită a 
copilăriei, găsind în amin
tirile de altădată, în lu 
cruri din cele mai mărunu 

punerii în funcțiune a a- 
cestui abataj, reprograma- 
tă pentru începutul lunii 
mai. O altă importantă 
capacitate de producție, a- 
batajul frontal de pe stra
tul V, din sectorul I B pro
duce doar la jumătate din 
capacitatea prevăzută de
oarece a interceptat o fa
lie. Neconfirmări de zăcă- 
mînt au apărut și pe stra
tul 15, în sectorul I A, iar 
în sectorul II, în blocurile 
10 și 12 se semnalează pre
siuni excesive și degajări 
de metan, fapt care în
greunează realizarea pro
ducțiilor zilnice planifica
te. Sint probleme care ne 
preocupă și ne îngrijorea
ză. întregul colectiv depu
ne strădanii sporite pentru 
învingerea dificultăților cu 
care ne confruntăm. Prin 
punerea în funcțiune a a- 
batajului cu susținere și 
tăiere mecanizată ne vom 
apropia de o medie supe
rioară a realizărilor zilnice. 
Sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a recupera 
rămînerea în urmă".

IOAN SAV: „Una din 
cauzele rămînerii în urmă 
față de sarcinile de plan 
o constituie marile restan
țe la lucrările de deschi
deri. Din studiul tehnico- 
economic prevăzut pentru 
ultimii 10 ani privind dez
voltarea minei Bărbăteni 
s-au realizat doar circa 60 
Ia sută, comparativ cu lu
crările prevăzute (acest 
lucru nu s-a știut și în ia
nuarie ? — n.n ). Acționăm 
ferm pentru accelerarea 

și mai obișnuite, banale, 
forța de a rezista, acordîn- 
du-le adevărate valori sim
bolice (Ploaie la miezul 
nopții, Dureroasa <țupă-a- 
miază a lui Ponoran). 
Talentul lui Dumitru Dem 
Ionașcu, denotă multă sen_ 

' sibilitate, curiozitate vie, ac.

VOLUM DE 
NUVELE 

SEMNAT DE 
DUMITRU DEM 

IONAȘCU

Eveniment 
editorial

•••••«••••••• 
tivă și năzuința fermă a 
artistului exigent de a îm
brățișa mai larg, mai din 
plin viața contemporană 
în semnificațiile ei majore, 
„Romantismul a milioane 
de oameni — asta înseam
nă viață !... Fericirea n-o 
făuresc cei ce umblă cu 
manșete scrobite și nici 
măcinătorii de vorbe și 
izme academice, ci coi cu 
salopete rupte și cizme roa
se !“. In aceste cuvinte ale

ritmului lucrărilor de des
chideri și’pregătiri. De la, 
începutul anului pînă în 
prezent avem 400 ml depă
șire la lucrările de pregă
tiri. In ceea ce privește 
producția, acționăm pen
tru sporirea efectivelor în 
vederea plasării optime a 
schimburilor, îndeosebi in 
cărbune. In acest scop s-a 
redistribuit personalul. Me
dia zilnică a posturilor în 
cărbune a sporit de la 320 
la 350. Am sporit efective
le cu 100 de noi încadrați 
în muncă. In curînd vom 
asigura astfel o plasare op
timă a schimburilor, fapt 
care va conduce la crește
rea producției zilnice de 
cărbune".

ZAHARIA PARASCA: 
„Acționăm ferm în organi
zațiile de sindicat pentru 
întărirea disciplinei, pen
tru îmbunătățirea coefi
cientului prezenței zilnice 
la lucru. Ca urmare, si
tuația prezenței la lucru 
s-a îmbunătățit. Vom de
pune toate eforturile pen
tru mai buna mobilizare a 
colectivului în vederea rea
lizării preliminarului zil
nic".

Deci, la I.M. Bărbăteni, 
promisiunile privind rea
lizarea sarcinilor prevăzu
te în plan se mențin. Dar 
rezultatele, deocamdată în- 
tîrzie. întregul colectiv tre
buie să se mobilizeze e- 
xemplar pentru a determi
na, apariția rezultatelor 
bune în îndeplinirea pla
nului 1

tînărului Mehala, pasionat 
și experimentat geolog 
(Haina), răsună un adevă
rat crez, un program de 
viață, pe care-1 împărtășesc 
eroii lui Dumitru Dem Io
nașcu. Existența eroilor 
lui nu poate fi nici conce
pută, nici înțeleasă fără 
prezența idealului, a fru
mosului, a poeziei, a visu
lui. Semnificativă este în 
această privință opinia lui 
Ovid Stîncă (Glasuri în 
cîmpia tăcerii), despre flo
rile cîmpiei care „nu cîn- 
tă“. Andrei dorește afirma
rea cit mai largă a frumo
sului în viața oamenilor 
(Ploaie la miezul nopții), 
lucrează în munți, purtînd 
în sufletul său visul de a 
înălța aici minunate „ora
șe albastre". Deocamdată 
e un vis destul de îndepăr
tat. Prezență în genere în i 
viața .eroilor lui Dem Io- î 
nașcu, poezia devine o i 
parte inalienabilă a senti- : 
mentului de dragoste. Iu
birea credincioasă pe care 
o poartă de cinci ani în su- 
fetul său Mânu pentru A- 
dam este plină de candoa
re și gingășie. O dragoste 
puternică, serioasă, unește 
pe Severin și pe Parasca 1 
(Urme). i

La mai puțin de un de- i 
ceniu de activitate literară, i 
cu o experiență de viață i 
și scris ce nu au intrat încă- ; 
în etapa deplinei maturități, ; 
Dumitru Dem Ionașcu o- ; 
feră cititorilor o carte pli- : 
nă de simboluri,

Nicolae MORARU j

Sub îndrumarea mais
trului Petru Eva, doi ti
neri muncitori de la 
secția de mobilă Live- 
zeni finisează un lot de 
produse noi.

(Urmare diD pag. 1>

înaintat cu cite 2 pușcături 
pe schimb și datorită a- 
cestui ritm — care a avut 
la bază o atentă organizare 
a locului de muncă — in 
faza de pregătire a fost 
obținută o producție su
plimentară de 1000 tone de 
cărbune din pilieri. La 
menținerea unui ritm bun 
de lucru au contribuit toți 
șefii de schimb — Dumitru 
Roșu, Simion Darie și 
Gheorghe Șorban, precum 
și minerii din întreaga bri
gadă.

Lucrarea de pregătire a 
fost încheiată și abatajul, 
echipat cu susținere indi
viduală, a început să pro
ducă. Pentru menținerea 
locului de muncă în ace
leași condiții de ritm și 
bună organizare conduce
rea sectorului și comitetul 
de partid pe sector au ho- 
tărît ca brigada să fie con
dusă și in continuare de 
secretarul organizației de 
bază -IA, cu completarea 
ca pentru perioada urmă
toare să fie atrasă și răs

Priorități pe șantierul 
Petroșani Nord

(Urmare din pag.- 1)
lonați pe șase schele, exe
cută tencuielile exterioa
re. Intr-o fază avansată 
de construcție se află și 
blocul 76, cel mai mare bloc 
din cartier, care va avea 
la parter și la mezanin vi
itorul magazin-expoziție 
de mobilă. Un 
ritm intens de lucru am 
constatat și la blocul 90, 
la blocurile 61A și 61B. „In 
ultimul timp s-a îmbună
tățit considerabil aprovi
zionarea cu betoane și 
mortare, ne informează 
tovarășul Ilie Gaja. Au 
fost reorganizate unele e- 
chipe pentru lucrul în foc 
continuu, pe cîte două 
schimburi a 10 ore. Sîntem. 
ferm hotărîți să facem to
tul pentru recuperarea ră_ 
minerilor în urmă și înde
plinirea exemplară a sar
cinilor de plan".

Cu toate că. efectivele au 
crescut, iar ritmul de lu
cru s-a intensificat, la ni
velul șantierului mai per
sistă unele neajunsuri. In 
comparație cu volumul de 
52 milioane lei lucrări de 
construcții și montaje, pre
văzut pentru acest an, se 
mai resimte lipsa forței 
de muncă, a unor utilaje. 
Plasarea zilnică cu efecti

Creșterea realizărilor
punderea altor cadre teh
nice pentru ca frontalul 
să producă din plin. Sar
cinile repartizate cadrelor 
tehnice au ca finalitate, 
prin această prismă, asi
gurarea unui transport 
fluent, aprovizionarea ope
rativă cu materiale, execu
tarea în cele mai bune con
diții a lucrărilor electro
mecanice.

Un sector cu o proble
matică aparte este II B. Și 
în perimetrul acestui cîmp 
minier a pornit de curînd 
o nouă capacitate, în panoul 
10. Este vorba despre un 
frontal echipat cu complex 
mecanizat de tipul „pitic'* 1 
pentru strate subțiri, care 
a pornit cu un ritm de o 
fîșie pe zi. De cîtva timp 
sectorul este mai bine or
ganizat. Cele două capaci
tăți de bază, frontalul e- 
chipat cu complex de înăl
țime mare, condus de Pe
tru Mandriș și cel echipat 
cu complexul pitic, con
dus de Nicolae Lică au 
condiții să asigure crește
rea realizărilor pe sector. 
Dar pentru îndeplinirea a- 
cestui deziderat, după 
cum ne_a relatat tovarășul 

mobilizare a oamenilor, e- 
forturile depuse de brigă
zile de mineri pentru în
deplinirea și depășirea pre
liminarului zilnic, in con
dițiile mai grele, de iarnă. 
Dar pentru luna martie 
preliminarul zilnic al în
treprinderii a crescut la 
1429 de tone (de la 1250 
tone în ianuarie -și 1338 
tone în februarie), iar pla
nul lunar n-a fost 
îndeplinit. Nu
mai în luna martie s-a a- 
cumulat o rămînere în ur
mă de 5578 tone de cărbu
ne față de plan, astfel în- 
cît planul trimestrial n-a 
fost realizat. Restanței
i se adaugă încă 8000 de 
tone, pînă in ziua de 24 a_ 
prilie.

Revenind cu întrebarea : 
cum se explică nerealiză- 
rile preliminarului zilnic 
din ultima perioadă de 
timp, iată răspunsurile pri
mite :

Ing. GHEORGHE MO- 
DOI: „Complexul de sus
ținere și tăiere mecanizată 
care trebuia să producă la 
sfîrșitul primului trimestru 
nu este montat nici în pre
zent, din cauza unor întîr- 
zieri la lucrările de pregă
tire (?!). Această întîrziere 
ne ’ costă circa 300 tone de 
cărbune pe zi, cît se pre
vede să fie extrase prin 
punerea în funcțiune a a_ 
batajului de pe stratul 15 
cu ajutorul complexului 
de susținere și tăiere me
canizată. Depunem mari e- 
forturi pentru urgentarea

ve a lucrărilor de la spațiile 
comerciale de la parterul 
blocurilor și îndeosebi a lu
crărilor de sistematizare 
este sub numărul necesar 
planificat. Este bine că se 
muncește în ritm susținut 
la construcția blocurilor, 
dar se cere o atenție co
respunzătoare și față de 
lucrările la spațiile comer
ciale și la sistematizări. In 
acest scop, problema prin
cipală o constituie comple
tarea efectivelor la nivelul 
necesarului prevăzut în 
plan. „Depunem eforturi 
pentru a completa pe acest 
șantier forța de muncă — 
ne-a spus tovarășul Dumi
tru Bălan, secretarul comi
tetului de partid al A.C.M. 
Petroșani. In curînd vor fi 
repartizați pe acest șantier 
40 de constructori pentru 
a acționa mai ales la fina
lizarea lucrărilor de siste
matizări. Ne confruntăm 
cu dificultăți pe linia spo
ririi efectivelor la nivelul 
întregii antreprize, dar sin-; 
tem hotărîți să le depășim". 
Evident că pe șantierul 
Petroșani-Nord, printre 
priorități se numă
ră suplimentarea forței de 
muncă, urgentarea execu
ției lucrărilor la noile 
spații comerciale și la sis
tematizări.

Traian Hamz, trebuie să 
fie înlăturate neajunsurile 
care afectează evacuarea 
producției pe un flux de 
transportoare lung și greu 
de întreținut.

Exigența imprimată in 
organizațiile de partid, stă. 
ruința și răspunderea c>" 
care minerii, cadrele tel 
nice de bază acționează pe 
toate schimburile sînt pu
ternic stimulate de indica
țiile trasate la recenta șe
dință a Comitetului Politio 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
care a analizat modul în 
care se realizează progra
mul de creștere a produc
ției de cărbune. In cadrul 
organizațiilor de bază ale 
minei Uricani, aprecierile 
critice ale Comitetului Po
litic Executiv, ale secreta
rului general al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie teme
iul unor noi măsuri tehnice 
și politico-organizatorice 
pentru ca activitatea aces
tei unități, realizările tu
turor locurilor de muncă să 
se ridice la nivelul cerințe
lor și al posibilităților crea
te. ,

f
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vă informăm 
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MICROHIDROCENTRA. 
LA. Pe pîrîul Buta, lucră
rile de aducțiune a apei 
potabile în lacul Valea de 
Pești vor face posibilă 
funcționarea unei micro- 
hidrocentrale. Beneficia
rul, I. R. E. D e v a, 
va conlucra cu construc
torul, pentru ca cea de a 
doua microhidrocentrală 
din Vale de acest fel, după

cea de la Valea de Pești, 
să furnizeze energie elec
trică încă din cursul aces
tui an.

MODERNIZĂRI. In sec
țiile Livezeni și Lupeni ale 
Fabricii de morărit și pa
nificație se desfășoară in
tense lucrări de igienizare 
și modernizări, care nu a- 
fectează însă procesul de 
producție. „Toaleta" de 
primăvară va fi desăvîr.și- 
tă pînă la sfîrșitul acestei 
luni. (M.B.)

RARITATE. In parchetul 
forestier din apropierea

cartierului Dărănești, lu
crătorii tlcolului silvic Pe
troșani au descoperit re
cent un exemplar dendro- 
logic rar pentru zona noas
tră, un gorun mare de deal 
(Querqus petraea), plantat 
în urmă cu circa un secol 
de un locuitoi- al Văii.

CURSURI. Optzeci de 
absolvenți ai Școlii de șo
feri amatori din Petroșani 
trăiesc, astăzi, 
xamenului de 
Acțiunea de 
pentru următoarea 
de cursanți va avea

în- 
va 

examinarea 
candidaților 

regulamentul

unde și vorba că prevede
rea este mama înțelepciu
nii.

de

emoțiile e- 
conducere. 
preselecție 

serie 
loc

în ziua de 30 aprilie, 
cepînd de la ora 9 și 
consta din 
cunoștințelor 
privind
circulație.

ADAS. In primul 
mestru al acestui an, 
gurîndu-se la ADAS 
tru accidente, 36 de cetă
țeni din Valea Jiului au 
trăit o dublă satisfacție. 
Combinațiile de litere ale 
polițelor lor de asigurare 
au ieșit cîștigătoare la tra
gerile de amortizare. De

tri- 
asi- 
pen-

SPECTACOL. In cadrul 
turneului întreprins în 
țară, Teatrul de stat 
„Fantasio" din Constanța 
a anunțat, pentru sîmbă- 
tă (orele 17 și 20) o 
cală" pe scena Casei 
cultură din Petroșani 
genericul „Rock

„es- 
de 

sub 
la Fan

tasio". Vor cînta — și de
sigur îneînta — formația 
vocal-instrumentală „Eu_ 
xin", solistele Magdalena 
Nicolae și Stela Scutaru.

Invitat la „Fantasio", cu
noscutul trubadur Gil Do- 
brică. Iubitorii coregrafiei 
vor putea aplauda grupul de 
dans modern „F6“. De men
ționat că, la primul spec
tacol, elevii și studenții be
neficiază de bilete cu preț 
redus. (Al.

Rubrică 
Ion

H.)

realizată de 
VULPE
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Șantier de primăvară

Finalizări în 
acțiunea plantărilor
Amplele acțiuni desfă

șurate pe șantierul pri
măverii pentru buna gos
podărire și înfrumusețare 
a reședinței de municipiu 
se materializează, pe zi 
ce ne apropiem de 1 
Mai, in noi împliniri ale 
genului de lucrări speci
fice. Pe arterele centrale 
ale Petroșaniului prind 
contur final mai ales 
plantările de pomi.

De la Serviciul de gos_ 
podărie comunală și lo- 
cativă al Consiliului popu
lar municipal aflăm că 
sîmbătă, 20 aprilie, s_a 
finalizat o astfel de lu
crare pe bulevardul Re
publicii în zona Aeroport 
In acea zi, aici au fost 
plantați 200 de pomi or
namentali din speciile 
malus și prunus, numărul 
acestora trecînd acum de 
1000.

Intr-o altă zonă a ma
relui cartier Aeroport, pe 
strada Unirii, tot sîmbă
tă, s-au plantat 3000 fire 
gard viu și au fost săpate 
gropile necesare pentru 
plantarea a 200 pini, în 
cursul acestei săptămîni.

Lucrări gospodărești 
asemănătoare au fost e- 
fectuate și în alte cartie
re ale orașului. In preaj
ma noului local al Școlii 
ge n e r a 1 e nr. 1
Petroșani și în zo
na casei de cultură au 
fost plantate 50 de sălcii, 
iar pe peluzele de flori 
din fața aceluiași edificiu 
municipal de cultură s-au 
sădit peste 2000 de pan- 
seluțe în timp ce în car
tierul „Carpați", Aleii 
Trandafirilor i s-a con
ferit cu adevărat dreptul 
la frumosul nume ce-I 
poartă, prin plantarea aici 
a 1500 de trandafiri. Cu 
aceasta a început, de fapt, 
plantarea pe rondurile de 
flori, peluze și alte spații 

amenajate cu destinația 
de a da orașului nota de 
frumos și prospețime, pe 
care o merită, în ton cu 
înflorirea lui urbanistică.

Sînt înfăptuiri gospo
dărești care poartă in
corporată în ele contri
buția a zeci și sute de 
oameni ai muncii, jar în 
acest sens spune mult și 
suficient de convingător 
cifra celor peste 10 mi
lioane lei la cit se ridică 
echivalentul muncii pa
triotice efectuate în Pe
troșani de Ia începerea 
acțiunilor de bună gos
podărire și înfrumusețare 
din această primăvară.

Revenind la lucrările 
realizate la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, este me
ritorie de menționat con. 
trîbuțîa în muncă patrio
tică a personalului de la 
I.U.M.P., minele Dilja și 
Livezeni, de la I.A.C.M.M. 
Alături de sutele de oa
meni ai muncii de la a- 
ceste unități economice 
s-au aflat lucrători de la 
E.G.C.L. Petroșani, spriji
niți în desfășurarea ac
țiunilor pe șantierul de 
primăvară de către mij
loace de transport de la 
A.U.T.L. și S.U.C.T.E.C. 
De mare preț a fost aju_ 
torul acordat de Ocolul 
silvic Petroșani care a 
furnizat pentru pla'ntări 
250 puieți de brazi și 
materialul lemnos nece
sar confecționării țăruși
lor de sprijinire a aces
tora.

In aceste zile ale sfâr
șitului de aprilie, acțiu
nile gospodărești-edilitare 
continuă de zor în reșe
dința municipiului astfel 
îneît orașul să surîdă tot 
mai frumos în soarele ge
neros al primăverii, spre 
bucuria și mîndria locui
torilor săi.

I. BĂLAN

(Urmare din pag. 1)

tonescu ne-au dus la cea 
mai neagră mizerie".

Semnificative privind e- 
coul acestor chemări, sînt 
acțiunile întreprinse de mi
nerii din Valea Jiului în 
spiritul lozincilor cu care 
partidul comunist se adre
sa maselor: „Nici un ban 
pentru împrumutul subju
gării poporului român ! 
In locul bonurilor de îm
prumut vrem pîine, pace 
și libertate ! Sabotați pro
ducția de război !“.

Chemările vibrante ale 
partidului comunist duc la 
intensificarea acțiunilor re
voluționare de rezistență 
față de ordinele autorită
ților fasciste. Intr-un ra
port către Ministerul în
zestrării Armatei, din 3 
noiembrie 1942, conducerea 
minelor din Valea Jiului 
reclama că: „lucrătorii lip
sesc nemotivat de la lucru 
sau părăsesc serviciul fără 
voie. Această stare de lu
cruri face ca randamentul 
să sufere tocmai azi cînd 
nevoile cer un maxim de 
producție". Ințelegînd prin 
nevoile timpului" 
producția de căr
bune necesară ducerii răz
boiului hitlerist, în care 

Confecționera Maria Gheinu, o destoinică mun
citoare in cadrul unității nr. 5 Croitorie bărbați — 
Uricani, din cadrul Cooperativei „Straja" Lupeni.

România fusese atrasă îm
potriva voinței poporului, 
conducerea minelor Văii 
Jiului recunoaște de fapt 
în acest raport incapacita
tea ei de a mai putea asi-
WZZrwZZrMZZrtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZZ/WZ/MWZZZW/ZXWZ-F*

Din cronica luptei

din Valea Jiului
,/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZz

gura cantitatea de cărbune 
cerută de căpeteniile fas
ciste ale statului, incapa
citate datorată tocmai os
tilității pe care minerii 
o manifestau față de ex
ploatatorii capitaliști, față 
de dictatura militaro-fas- 
cistă și războiul hitlerist.

Efervescența revoluțio
nară ce caracteriza starea 
de spirit a muncitorimii 
din Valea Jiului în anul 
1944 reiese foarte semnifi

cativ din numeroase do
cumente ale vremii. „Mun
citorii — arată poliția din 
Deva în august 1944 — aș
teaptă cu nerăbdare căde
rea actualului guvern, o 

parte din ei sînt chiar gata 
să comită acte de sabotaj 
pentru a grăbi prăbușirea 
acestuia. Ura contra regi
mului și a războiului creș
te în fiecare zi".

La 29 iulie 1944, poliția 
din Lupeni anunța că mi
nerii au însărcinat o dele
gație care a fost trimisă la 
București spre a cere sa
tisfacerea imediată a re
vendicărilor lor, sub ame
nințarea începerii unor

Curier juridic
NECIOIU CONSTAN

TIN, Vulcan : Solicitați 
lămuriri, în legătură cu 
prima întrebare, la o u- 
nitate CEC. Referitor la 
sumele ce se plătesc de 
către cetățeni pentru în
frumusețarea localității, 
acestea nu se utilizează 
in scopul de a asigura 
ridicarea gunoiului și al
tor resturi menajere, 

i Pentru aceste activități 
întreprinderea de gospo
dărire comunală încasea
ză de la cetățeni, prin a- 
sociațiile de locatari, con
travaloarea prestațiilor. 
Ridicarea containerelor 
trebuie să se facă de așa 
natură îneît să asigure 
permanent descongestio
narea spațiilor utilizate 
pentru depozitare, pre
cum și o permanentă sta

greve. Agitații puternice 
semnalau autoritățile, în 
vara anului 1944, în întrea
ga Vale a Jiului. „Comu
niștii au dese întîlniri în 
diverse case conspirative —- 
raporta la 22 iunie 1944 
Comisariatul de poliție 
Petroșani — în cadrul că
rora discută sarcinile ce 
le stau în față pentru ur
mătoarele luni".
. Activitatea revoluționa
ră desfășurată de muncito
rimea din Valea Jiului în 
perioada de fascizare a 
țării și în timpul dictaturii 
militaro-fasciste constituie 
o contribuție de seamă la 
lupta generală a poporului 
român împotriva fascis
mului și războiului hitle
rist, pentru înfăptuirea 
gloriosului act de la 23 
August 1944, care așa cum 
arăta secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu „va ră- 
mîne veșnic în conștiința 
poporului român, aminti
rea sa transmițîndu-se din 
generații în generații ca un 
simbol strălucit al eroismu-' 
lui maselor populare, al 
spiritului revoluționar al 
comuniștilor, al tuturor 
militanților din țara noas
tră".

re de curățenie. Și cetă- ; 
țcnii, așa cum precizează | 
Legea 10, au obligații in a 
acest sens, nefiind per- ; 
misă depozitarea resturi- î 
lor din gospodărie decît ■ 
în containere și nu in ș 
afara acestora.

IRIMIE SOFICA, Vul- | 
can : Sporul pentru ve- i 
chime neîntreruptă în a- i 
ceeași unitate nu se a- i 
cordă fără existența unui i 
contract de muncă. In î 
legătură cu ajutorul pen- î 
tru alimente nu sînteți î 
prea clară. în explicarea i 
situației, deci nu ne pu- i 
tem pronunța. Dacă do- i 
riți, reveniți cu amănun
tele necesare.

Ilie ȘERBAN,
jurist

Reușite întreceri de nivel republican

„Cupa C.S.Ș.

Cu toate că primăvara 
și-a intrat deplin în 
drepturi, masivul Paring 
oferă și în luna aprilie 
condiții optime atît în 
privința organizării con
cursurilor de nivel repu
blican cît și în privința 
zăpezii și a mijloacelor de 
tracțiune pe cablu.

In acest cadru munici
piul Petroșani a găzduit 
în perioada 15—20 aprilie 
1985 două concursuri repu
blicane de schi alpin, res
pectiv „Cupa C.S.Ș. Petro
șani" și „Cupa Parîngul". 
La startul întrecerilor s_au 
prezentat un număr de 
49 concurenți, sportivi de 
performanță cu punctaj 
F.R.S.B., reprezentanți ai 
I.E.F.S. București, C.S.Ș. 
Sibiu, C.S.Ș. Odorheiul Se
cuiesc, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, C.S.Ș. Cîmpeni — A- 
rieșeni, Știința Petroșani 
si C.S.S. Petroșani.

Prin grija C.J.EJF.S. Hu
nedoara și a C.S.Ș. Petro
șani, cu sprijinul profeso
rilor și antrenorilor, . cele 
două concursuri republi
cane s-au ridicat la nive
lul cerințelor. La reușita 
organizării și desfășurării 
întrecerilor o contribuție 
însemnată și-au adus-o ar
bitrii colegiului de schi Pe
troșani, care timp de 5 
zile au pregătit pîrtia „B“ 
și au vegheat la corectitu-

Petroșani“ și 
la schi alpin 

dinea trecerii concurenți- 
lor prin porți.

Rezultatele celor două 
concursuri sînt următoa
rele: „CUPA C.S.Ș. PE
TROȘANI", proba de sla
lom special (desfășurată în 
17 aprilie), categoria juni
ori, fete: locul I Liana Gro- 
su — C.S.Ș. Petroșani, II 
Doris Bonfert, C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu, III Ștefana Palade, 
C.S.S. Șoimii Sibiu; băieți: 
locul I Peter Kristaly, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, II Axei 
Tomae, C.S.Ș. Șoimii Sibiu, 
III Alin Gedeon, C.S.Ș. Pe
troșani. Proba de slalom 
uriaș (desfășurată în 18 a_ 
prilie). fete; locul I Adria
na Macrea, II Doris Bon
fert (ambele de la C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu), III Mihaela 
Hiciu, C.S..Ș. Petroșani; bă
ieți: locul I Peter Kristaly, 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 11 
Alin Gedeon, III Narcis 
Gușe (ambii de la C.S.Ș. 
Petroșani). Proba de com
binată alpină, fete: locul
I Doris Bonfert, II Liana 
Grosu; băieți: locul I Peter 
Kristaly, II Alin Gedeon, 
III Alexandru Ars.

„CUPA PARING" (desfă
șurată în 19 aprilie): proba 
de slalom special, fete : 
locul I Adriana Macrea, II 
Liana Grosu, III Mihaela 
Hiciu; băieți: locul I Peter 
Kristaly, II Marton Buzaș, 
Știința Petroșani, III Ho_

„Cupa Parîng“

rațiu Țipțer, Știința Petro
șani. Proba de slalom uriaș, 
fete: locul I Mihaela Hi
ciu, II Alina Dorobanțu, 
III Ștefana Palade; băieți: 
locul I Zoltan Szirmay, Ști
ința Petroșani, II Florin 
Zirnoveanu, I.E.F.S. Bucu
rești, III Horațiu Țipțer. 
Proba de combinată alpină, 
fete: locul I Mihaela llieiu, 
II Ștefana Palade, III Alina 
Dorobanțu; băieți ; locul I 
Horațiu Țipțer, II Tibor 
Matias, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc.

Prin rezultatele obținu
te, schiorii care au repre
zentat municipiul Petro
șani au avut o prezență 
meritorie, care pune în e_ 
vidență valoarea în creș
tere a schiului nostru de 
performanță. In acest con
text este regretabilă absen
ța din concurs a repre
zentanților C.S.Ș. „Pionie
rul" Lupeni.

In cedrul unei festivități 
desfă-jurate Ia baza didac
tică din Paring a S.Ș. 
Petroșani, festiv u ie care 
a marcat și închiderea o_ 
ficială a sezonului de schi 
1984—1985, concurenților 
care s-au situat pe primele 
trei locuri le-au fost înmî- 
nate premii în obiecte și 
diplome din partea 
C.J.E.F.S. Hunedoara și a_ 
Școlii sportive Petroșani.

Viorel STRĂUȚ

Ocaziile ratate... se răzbună !
MINERUL LUPENI — 

I.A.M.T. ORADEA 7—16 
(7—10). Duminică, 21 apri
lie, echipa minerilor din 
Lupeni a primit vizita lide
rului seriei a IV-a a divi
ziei B, I.A.M.T. Oradea, e- 
chipă neînvinsă după 17 
etape. In pofida numărului 
mare de spectatori, a do
minației echipei gazdă, cei 
ce au învins au fost oas
peții, la capătul unui meci 
dîrz, spectaculos.

încă din primele minute 
gazdele atacă în jumătatea 
echipei adverse, dar ocazi
ile sînt ratate cu seninăta
te de Avram (min. 5 și 12), 
Stoiciu (min. 18). In min. 
20 la o fază clasică de 
treisferturi, Mărginean, de 
la oaspeți, scapă, profitînd 
de neatenția localnicilor, 
mareînd eseu ia colț, ne

transformat de Mihnea. 
Scor 4—0, pentru oaspeți. 
Echipa minerilor revine 
puternic și în min. 24 reu
șește un drop prin Keszeș- 
pal. Scor 4—3 pentru oas
peți. O greșeală copilăreas_

Rugby, 
divizia B — tineret

că a liniei de treisferturi a 
minerilor creează o posibi
litate de intercepție oră- 
deanului Domokoș, care 
marchează între buturi 
— eseu — transformat de 
Mihnea, scor 10—3 pentru 
oaspeți (min. 29). Echipa 
gazdă aleargă din ce în ce 
mai mult, domină și în 
min. 36 marchează eseu

prin Deae, netransformai 
insă de Pa văl. Scor 10—7, 
rezultat cu care se încheie 
prima repriză.

Repriza a doua continuă 
în nota de dominare a 
gazdelor, o dominare însă 
stereotipă, cu foarte multe 
ocazii ratate. Și, ca de O- 
bicei, ocaziile ratate se 
răzbună; în ultimul minut 
de joc, o nouă greșeală a 
lui Avram prilejuiește o 
intercepție orădenilor, ca
re marchează eseu prin 
Albu, după un sprint de 
70 m, eseu transformat de 
Mihnea, scor final: 7—16. 
Astfel echipa minerilor din 
localitate pierde primul 
meci acasă din acest re
tur. Minerul Lupeni a ali
niat formația : Lumper
dean, Oțetaru, Burcea (Si
mon), Muntean, Iancu —• 
Man (Zamfir), Pavăl, Ivă- 
nuș — Meszofeni, Deac — 
Stoiciu. Borungel, Avram, 
Sabău — Keszeșpal.

Robert TA VIAN

Pledoarie pentru rug
by; fază surprinsă in 
meciul de divizia B Mi
nerul Lupeni — IAMT 
Oradea (scor 7—16).

Foto: C. BURILEANU
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Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și-a încheiat 

vizita oficială de prietenie în R. P. Ungaiă
Primire la tovarășul Janos Kadar

, BUDAPESTA 24 (Ager, 
preș). Tovarășul Janos Ka- 

1 dar, secretar general al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Con. 
stantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, aflat în vizită o- 
ficială de prietenie în R.P. 
Ungară.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, primul ministru 
al guvernului român a 
transmis tovarășului Janos 
IKadar un salut tovărășesc, 
calde felicitări cu prilejul 
realegerii sale în fruntea 
P.M.S.U., împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, 
de noi succese în activita

încheierea convorbirilor
BUDAPESTA 24 (Ager

pres). Miercuri, s-au înche_ 
lat la Budapesta convorbi
rile oficiale dintre tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii So

Reuniunea de la Nicosia a reprezentanților 
grupului țărilor neutre și nealiniate din Europa
NICOSIA 24 (Agerpres). 

La Nicosia s-au încheiat 
lucrările reuniunii repre
zentanților grupului țărilor 
neutre și nealiniate din 
Europa, care a examinat 
evoluțiile din cadrul Con
ferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru de
zarmare în Europa. Potri
vit agenției Taniug, par- 
ticipanții au convenit a- 
supra agendei reuniunii mi.

Declarații ale președintelui Consiliului Militar 
de Tranziție din Sudan

■ BONN 24 (Agerpres). In. 
tr-un interviu acordat re
vistei vest-germane „Der 
Spiegel" și citat de agenția 
Kuna, președintele Con
siliului Militar de Tranzi
ție din Sudan, generalul 
Abdul Rahman Swar El 
Dahab, comandantul-șef 
al forțelor armate, a rele
vat că militarii vor trans
fera puterea unui guvern 
civil într-o perioadă de un 
an.

Pe de altă parte, pre

tea de înaltă răspundere 
pe care o desfășoară la con. 
ducerea partidului.

Expri'mind vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, to
varășul Janos Kadar a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial, prietenesc 
și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și succes 
în activitatea consacrată 
progresului și prosperității 
României socialiste.

Primul ministru al 
guvernului român 
a evidențiat atenția deose
bită pe care o acordă con
ducerea partidului și statu
lui nostru, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a- 
dîncirii conlucrării româ- 
no-ungare pe multiple pla
nuri, dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările 
noastre, în spiritul stimei 
și încrederii reciproce, ex- 

cialiste România, și Gyorgy 
Lazar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare.

Primul ministru al gu
vernului Republicii So
cialiste România, Constan
tin Dăscălescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri 

niștrilor de externe din a- 
ceste țări, programată să 
aibă loc la Stockholm, la 
29 și 30 aprilie, și au a- 
doptat o declarație comu
nă ce urmează să fie dată 
publicității cu acel prilej. 
De asemenea, au fost sta
bilite direcțiile unei ac
țiuni unite a acestor țări 
vizînd promovarea măsuri
lor de încredere și securi
tate și pentru dezarmare la 
următoarea sesiune a Con
ferinței de la Stockholm.

ședintele Consiliului Mili
tar de Tranziție a declarat 
că este gata să se întâlneas
că cu conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei 
Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moam, 
mer El Geddafi, și cu Men- 
gistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provi
zoriu al Etiopiei, în scopul 
normalizării relațiilor Su. 
danului cu cele două țări 
vecine. 

primînd convingerea fermă 
că aceasta servește intere
selor popoarelor român și 
ungar, cauzei socialismului 
și păcii.

Tovarășul Janos Kadar a 
apreciat desfășurarea fruc
tuoasă a convorbirilor din. 
tre cei doi șefi de guvern, 
subliniind că vizita oficială 
de prietenie în R.P. Unga
ră a primului ministru al 
guvernului român constitu
ie o contribuție la dezvol
tarea prieteniei și colaboră
rii dintre România și Un
garia.

Primirea, desfășurată în. 
tr-o atmosferă cordială, de 
stimă și înțelegere recipro
că, a evidențiat dorința 
comună de a acționa pen
tru dezvoltarea dinamică 
în continuare, a colaboră
rii româno-ungare. La în- 
tîlnire a participat tovară
șul Gyorgy Lazar.

oficiale
al R.P. Ungare, Gyorgy La
zar, au semnat un aide- 
memoire cu privire la mă
surile necesare pentru 
dezvoltarea specializării, 
cooperării în producție și 
a schimburilor comerciale.

LUXEMBURG 24 (Agerpres). In cursul lunii tre
cute, nivelul șomajului a atins în țările membre ale 
Pieței comune un nivel record pentru luna martie, 
relevă statisticile oficiale ale CEE. Potrivit acestor 
date, numărul celor aflați în căutarea unui loc de 
muncă a fost de 13,3 milioane (în afară de Grecia), 
ceea ce reprezintă 11,8 la sută din totalul populației 
active. Nivelul șomajului din martie 1985 esțe, tot
odată, cu 4,3 la sută mai mare decît în aceeași lună 
a anului trecut.

In cadrul actualei se
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa s-au 
încheiat dezbaterile asupra 
punctului de pe ordinea de 
zi referitor la evoluția si
tuației economice pe conti
nent. In dezbateri, repre
zentantul român a prezen_ 
tat pe larg realizările ob
ținute în dezvoltarea eco. 
nomico-socială a României, 
subliniind că, în ciuda con
dițiilor economice inter
naționale dificile, a fost 
continuată politica de con
solidare și modernizare a 
bazei tehnico-mate riale a 
societății.

La Aden s-au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Socialist Yeme- 
nit, consacrata examinării 
situației economice a țării,

Ctjnvrbirl economice româno-po’one
VARȘOVIA 24 (Agerpres). 

Aflat în vizită la Varșovia, 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale, a avut convor
biri cu ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Polone, 
Tadeusz Nestorowicz.

In spiritul convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja-

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

OSLO 24 (Agerpres). Por. 
tul norvegian Horten, din 
estul țării, este primul ca
re s-a declarat închis in 
această țară pentru navele 
militare străine cu arme 
nucleare la bord. După 
cum se arată într-o decla
rație a consiliului comu
nal, această măsură a fost 
luată ca răspuns la che
marea lansată de mișcarea 
de masă norvegiană „Nu 
armelor nucleare !“, expri- 
mîndu-se speranța că și 
alte localități și porturi ale 
țării vor adopta asemenea 
hotărîri.

*
TOKIO 24 (Agerpres). La 

Tokio a avut loc reuniu
nea Comitetului pentru or
ganizarea campaniei de 

perspectivelor dc dezvolta, 
re a economiei naționale pe 
perioada 1986—1990. Ple. 
nara a subliniat necesita
tea perfecționării conduce
rii economiei și pregătirii 
cadrelor, îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale celor 
ce muncesc, creșterii rolu
lui partidului în activitatea 
dc transformare social-eco- 
nomică a țării.

Comitetul de supraveghe
re al Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petro] 
(OPEC), reunit la Geneva, 
a recomandat celor 13 sta
te membre ale organizației 
să respecte nivelul de pro. 
ducție de 16 milioane ba
rili pe zi, convenit ante
rior. De asemenea, comite
tul a cerut să nu se ope
reze nici o modificare la 
prețul oficial a] petrolului 
vîndut de statele OPEC pe 
piața internațională.

După două zile de dezba. 
teri, miniștrii agriculturii 
din țările CEE nu au reu
șit să cadă <Je acord asupra 

ruzelski și al înțelegerilor 
realizate privind dezvol
tarea conlucrării economice 
româno-polone, au fost e- 
xaminate noi căi și posibi
lități de extindere și di
versificare a schimburilor 
comerciale bilaterale', pre_ 
cum și ale cooperării eco
nomice,-atît pe anul în 
curs, cît și în perioada 
1986—1990.

strîngere de semnături pe 
apelul „Mesaj din Hiroshi
ma și Nagasaki pentru 
interzicerea totală și lichi. 
darea armei nucleare”, a- 
doptat de conferința inter_ 
națională a partizanilor 
păcii desfășurată în luna 
februarie la Tokio. In re
zoluția reuniunii se sub
liniază că, în anul aniver
sării a patru decenii de la 
încheierea celui de-al doi
lea război mondial, această 
campanie dobîndește o 
importanță deosebită. De 
asemenea, toate organiza
țiile democratice, toți cei 
care doresc un viitor paș
nic sînt chemați să pârtiei, 
pe activ la acțiunile pen
tru lichidarea acestei arme 
de distrugere în masă.

☆

ROMA 24 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la un mi
ting al tineretului italian 
pentru pace, care a avut 
loc la Roma, astronautul 
american Edgar Mitchel a 
condamnat militarizarea 
spațiului extraatmosferic. 
Cosmosul trebuie utilizat 
pentru a aduce foloase o- 
menirii, și nu drept cadru 
pentru pregătiri de război, 
a arătat el.

stabilirii prețurilor agrico. 
le în sezonul 1985—1986, 
care trebuiau să intre în 
vigoare încă de la 1 aprilie. 
O nouă reuniuae este pro
gramată pentru data de 2 
mai la Luxemburg, infor
mează agenția France Preș, 
se.

La Delhi s-au încheiat Iu. 
crările seminarului inter
național intitulat „Lecțiile 
celui de-al doilea război 
mondial și lupta pentru 
pace". Au luat parte cunos. 
cuți oameni politici și ac
tiviști pe tărîm obștesc din 
India, precum și reprezen
tanți din numeroase țări 
ale lumii.

Forțele israeliene de o- 
cupație s-au retras astăzi 
din poziții deținute în sec
torul oriental al regiunii 
de sud a Libanului, infor
mează agențiile Reuter și 
France Presse, citind surse 
de securitate libaneze. For. 
țele israeliene care s-au 
retras au fost reamplasate 
pe un aliniament care tre

Carnet 
cultural

• PRAGA 24 (Ager.- 
ș preș). In cadrul „Zilelor 
i Bach” organizate la Pra. 
i ga, cu prilejul manifes- 
; țărilor muzicale prile- 
i juite de aniversarea a 
i 300 de ani de la naște- 
i rea marelui compozitor, 
i au fost prezentate șapte
i concerte, insumînd ci- I 
1 teva dintre cele mai re_ ! 
i prezentative lucrări ale i 
î „titanului de la Ei- i 
i senach".: • î

• MADRID 24 (Ager, | 
i preș). Scriitorul argen- ! 
i tinian Ernesto Sabato a î 
j primit, în cadrul unei ' 
i ceremonii, premiul „Mi- i 
i guel de Cervantes", cea î 
; mai prestigioasă dis- i

tincție literară spaniolă, i 
In vîrstă de 74 i 
de ani, autor 
al mai multor romane, 
Ernesto Sabato și-a 
creat, totodată, un larg 
prestigiu pentru atitu
dinea sa curajoasă■ în 
favoarea drepturilor de- ■ 
mocratice.

i.
• WASHINGTON 24 |. 

(Agerpres). După nume- î ■ 
roase filme care au fă. i 
cut-o celebră pe marele i 
ecran, Ava Gardner, a- ’ 
cum în vîrstă de 62 de ' 
ani, își face debutul la j 
televiziune. Ea apare în- 
tr-un film serial, a că
rui acțiune se petrece

i în Roma antică, portre. 
I tizînd-o pe Agrippina, 
i abila și perfida mamă a 
i lui Nero. Actrița a măr- 
i turisit, într-un interviu, 
i că în pofida experienței 
i sale hollywoodiene, are 
i trac la fiecare secvență 
i pe care o filmează, a- 
i vind în vedere metode- 
î le specifice televiziunii.

i

ce de-a lungul rîului Litani, 
prin Kfar Kouneh, spre 
est.

In prezent, există șanse 
mai mari de realizare a 
unei reglementări negocia
te a conflictului dintre I- 
ran și Irak, a apreciat se
cretarul genera, < 
Javier Perez de Cuellar — 
care se află într-o vizită 
oficială la Paris — într-un 
interviu acordat televiziu. 
nii franceze și citat de 
agenția Reuter. Perez de 
Cuellar, care a efectuat 
recent vizite oficiale la Te
heran și Bagdad, a men
ționat că inițierea unor ne
gocieri directe între repre
zentanții celor două părți 
constituie preocuparea ac
tuală a Consiliului de Se
curitate al O.N.U.

I
rnerpenio

FILME

’ PETROȘANI — 7 No- 
iiembrie: Cireșarii; Unirea: 

întoarcerea Vlașinilor ;
a Parîngul: Vraciul, I-II.

PETRILA: Locotenent
Cristina.

" LONE A: Portretul so
li ției pictorului.

VULCAN — Luceafărul: 
Nemuritorii.

LUPENI — Cultural : 
Mitică Popescu.

URICANI: Jazz ’20.
Eventualele modificări 

în programul de filme a. 
parțin întreprinderii ci
nematografice județene 
Deva.

TV
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Studioul tineretu

lui :
In întîmpinarea fo
rumului tinerei ge
nerații,

— Opțiunea noastră s 
Mai mult și mai bi
ne !

— Tinerețea noastră 
la sărbătoarea mun
cii.

— Școala românească 
în pas cu cerințele 
vieții.

— îndeplinim Directi- | 
vele Comandantului , 
Suprem ! — repor- • 
taj din activitatea de I 
pregătire a ostașilor. I

— Itinerar eroic. Pa- I 
gini din epopeea | 
luptei armate ro- | 
mâne pe frontul an- > 
tihitlerist.

■— Serial științific: Că
lătorie în LTni vers.
Episodul 19 (color). I

— Melodiile tinereții. |
21,50 Telejurnal. '

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Donciu 
Viorica, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (3597)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guliaș 
Ghizela, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (3596)

ANUNȚ DE FAMILIE

FIUL, nora și nepoata anunță împlinirea a 29 
de ani de la dispariția celui care a fost

MARINA PETRU
Nu te vom uita. (3599)
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