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In întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai, 

marea sărbătoare 
a muncii

Cu privire la întîlnirea la nivel 
înalt a conducătorilor de partid 
și de stat ai țărilor participante 

la Tratatul de la Varșovia

Cu planul pe patru luni îndeplinit
I. M. Paroșeni

Ritmicitate constantă, rezultate de excepție 
în realizarea producției

■ La zi, IN LUNA APRILIE, minerii de la Pa
roșeni au extras PESTE SARCINILE DE PLAN 
5 000 TONE DE CĂRBUNE | Plusul acumulat DE 
LA ÎNCEPUTUL ANULUI de acest vrednic colectiv 
se ridică la 22 000 TONE ■ PRODUCTIVITATEA 
muncii planificată în abataj a fost DEPĂȘITĂ IN 
MEDIE CU 850 KG PE POST ■ Trei din cele pa
tru sectoare de producție 
și-au depășit sarcinile de

Constanți în realizări, 
minerii de la Paroșeni 
confirmă în acest început 
de an frumoasa tradiție 
care i-a consacrat ca 
fruntași ai Văii Jiului. O- 
bișnuiți ca lună de lună 
să-.și realizeze sarcinile 
de plan înainte de ter
men, iată că și în a-
ceastă lună, prima din 
cel de-al doilea trimestru 
al anului, minerii de la 
Paroșeni au adăugat la 
plusul acumulat in pri- 

v__________________________
(Continuare în pag. a 3-a)

Cu rezultate bune se înscrie în preajma sărbătorii de Ia 1 Mai și brigada 
condusă de Traian Botar de la sectorul de investiții al minei Lonca.

Coordonatele devenirii 
unui tinăr colectiv

Construcția și repara
rea utilajelor miniere în 
Valea Jiului constituie 
domenii de activitate năs
cute în anii „Epocii 
Ceaușescu". Mărturie în 
acest sens sînt și profun
dele metamorfoze petrecu, 
te în cei șapte ani de e_ 
xistență a I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani. Spre exemplu, 
un atelier de reparații, 
inaugurat în februarie 1980, 
pe platforma industrială 
Livezeni, lingă care a fost 
mutat recent atelierul me
canic (sediul administra
tiv e încă la „roșu") a de
venit, la 1 martie a.c., 
S.I.R.U.M. Livezeni, adică 
secția de întrețineri și re
parații de Utilaj minier.

— Mult mai spectaculos 
este saltul calitativ în ceea 
ce privește producția, pre
gătirea profesională a oa
menilor, remarcă tînărul 
maistru Petru Groza, se

ale minei (I, III și IV) 
plan.

mul trimestru 5112 tone 
de cărbune, realizînd ast
fel de la începutul anu
lui o producție suplimen
tară de 22 000 tone. Cum 
s-a ajuns la asemenea 
realizări? Folosind pe 
scară largă mecanizarea 
la principalele lucrări mi_ 
niere, minerii de la mina 
Paroșeni au reușit să 
mențină o neslăbită core
lare între intrările și ie
șirile din funcțiune ale 

cretar al organizației de 
bază nr. 6. La început e- 
xecutăm reparații de pom
pe și locomotive, piese de 
schimb nu prea complicate; 
valoarea producției luna
re a sporit față de anul 
inaugural de aproape 12 
ori. Prima oară am repa
rat o combină în patru 
luni, acum, proporția s_a 
inversat — patru într-o 
lună.

Unirea celor două ate
liere a fost dictată de ne- 
c-sitățile tehnologice, ale 
exploatării în subte
ran. Se punea 
deci problema integrării 
meseriașilor săi, pentru a 
realiza sarcini mai com
plexe. Soluția s-a dovedit

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a) 

marilor capacități de 
producție.

Pentru menținerea li
niei de front active la 
nivelul sarcinilor planifi- 
cate în subteranul aces_ 
tei mine se află în funcți. 

n-.i actuală cinci 
combine de înaintări cu 
care s-au obținut avan
sări medii de peste 100 
ml lunar. Peste 60 la su
tă din lucrările de pregă
tiri sînt realizate de bri
găzile conduse de Vasile 
Cojocaru, Ioan Cibea, 
Geza Kalman, Oprea Țe- 
ne și Vasile Hoștină ca
re folosesc astfel de uti
laje miniere, dar avan
sări medii lunare de

Gheorghe BOȚEA
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La 26 aprilie 1985, Ia 
Varșovia, a avut Ioc întîl
nirea la nivel înalt a con
ducătorilor de partid și de 
stat ai țărilor participan
te la Tratatul de la Var
șovia.

Din partea Republicii So
cialiste România la intîl- 
nire au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, ■ pre
ședintele Republicii Soci

Tovarășul N i c o 1 a o 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a revenit, vineri seara, în. 
Capitală din R.P. Polonă, 
unde a luat parte la întîl
nirea la nivel înalt a con
ducătorilor de partid și de 
stat ai țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Constantin Dăs
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.CJl., prim-minis_ 
tru al guvernului, gene
ral-colonel Constantin Ol- 
teanu, membru al Comite

Sesiunea științifică studențească de la I.M.P.

Expresiva reflectare 
a calității învâțâinîntului 

superior minier
La Institutul de mine 

din Petroșani a început 
ieri sesiunea științifică a 
studenților, manifestare 
ce sintetizează capacita
tea lor creatoare stimu
lată de procesul de învă- 
țămînt integrat cu practi_ 
ca economico-socială des
fășurată în întreprinderile 
miniere. Sesiunea este 
dedicată marilor eveni
mente din viața poporu
lui — aniversarea a 
două decenii de la istori
cul Congres al IX-Ica al 
partidului, sărbătoririi 
zilei de 9 Mai cînd se 
împlinesc 40 de ani de la 
victoria asupra fascis
mului și aniversarea 
Zilei independenței Româ_ 
niei, înscriindu-se în 
manifestările studențești 
din Anul Internațional al 
Tineretului care se des
fășoară sub deviza „ 

drul Armânei I române) 
am ajuns la Deva, de a- 
colo am plecat la Lu
goj (unde am stat o săp- 
tămînă) și apoi am sosit 
la Arad. Aici am avut

9 MAI
zi simbol a 

poporului român 
(1877 — 1915 — 1985) 

aliste România, conducă
torul delegației; tovarășii 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, prim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia; Constantin OlteanU, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, minis

Sosirea în Capitală
tului Politic Executiv al 
C.G. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul a. 
faceriloi’ externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului 
Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 

ticipare, dezvoltare, pa
ce".

După deschiderea fes
tivă a sesiunii — care 
continuă și astăzi — lu
crările s-au desfășurat în 
secțiunile: Filozofie, so
cialism științific, proble
me fundamentale ale is
toriei României; Econo
mie politică, organizare.' 
conducere, psihosociolo- 
gia muncii; Matematici- 
speciale, mecanică, rezis
tența materialelor; Mate
matică aplicată; Chimie, 
geologie, preparare; Teh
nici și tehnologii minie
re; Fizică, electrotehnică; 
Electrificarea și automa
tizarea minelor; Utilaj 
minier și mecanizarea 
minelor.

T. SPĂTARU

Par-(Continuare în pag. a 3-a)
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(1944-1945)

s-a 
de 

teren,

După 20 octombrie 
1944 am trecut frontie
ra de Vest, ajungînd cu 
batalionul în Ungaria. 
Acțiunile militare la care 
am participat au avut ca 
teatru de operațiuni loca
litățile: Oroszhaza, Szol- 
nok, Nagykata, Debre
țin și Budapesta. In ulti
mele două localități au 
avut loc mari operațiuni 
strategice. Inamicul 
agățat cu disperare 
fiecare metru de 
de fiecare clădire, chiar 
de fiecare încrucișare de 
străzi. Pe la jumătatea 
lui ianuarie 1945, capita
la Ungariei a fost elibe
rată. Izbirea de front a 
apărării dușmane din

Pentru conformitate 
D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a) 
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trul apărării naționale al 
Republicii Socialiste Româ
nia; Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân; Ștefan Andrei, metn- 
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro-

(Continuare în pag. a 4-a | * 1 * * 

In întîmpinarea memo
rabilei date de 9 Mai, 
moment determinant în
tru afirmarea noastră in
dependentă și demnă în 
lume, ne facem o datorie 
de onoare patriotică în a 
reda cîteva secvențe din- 
tr-un posibil și inedit
„jurnal de front'1 cu aju
torul locotenentului în re
zervă loan Ilirean din 
Petroșani. Locuitor al me. 
leagurilor jiene de peste 
cinci decenii, peste cîțiva 
ani septuagenar, I. Mirean 
evocă, cu căldură sufle
tească și emoție firească, 
file de istorie trăite „la 
cea mai înaltă tensiune" 
cu patru decenii în urmă.

„...La 27 august 1944, 
Ia cîteva zile, deci, de la 
marele eveniment de la 
23 August, împreună cu 
camarazii din Batalionul 
51 transmisiuni (din ca-

prima confruntare cu i- 
namicul fascist luînd par. 
te la operația prin care 
trupele noastre au asigu
rat, prin lupte crîncene, 
ocuparea poștei, dat fiind 
că elevii Școlii de subofi
țeri de la Radna, puternic
încleștați cu subunități 
militare germane, n-au 
putuc să coopereze cu 
noi...

guvernului, de reprezentanți 
ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și ob
ștești, generali.

Un grup de pionieri alt 
oferit cu emoție și deose
bită bucurie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu, bu
chete de flori.

Erau de față ambasado
rul R.P. Polone la Bucu
rești și membri ai amba-j 
sadei.

*

La plecarea din Var.șo» i 
via, pe aeroportul Oken» I 
cie, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, membrii dele_

(Continuare în pag. a 4-a)
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Gospodari 
întreprinzători i 
la Aninoasa

In aceste zile de prL 
măvară locuitorii din A- 
ninoasa au participat, cu 
mic, cu mare, la multe și 
diverse acțiuni de înfru
musețare și bună gospo
dărire, pentru a imprima ; 
în comună, aflată în 
plină dezvoltare socială, 
o atmosferă de prospeți-' 
me atît de specifică a- 
cestui anotimp. Apropi
erea zilei de 1 Mai, săr
bătoare a celor ce . 
muncesc, a stimulat acți- . 
unile în care s-au mani-' ’ 
festat inițiativele deputa. ' 
ților și cetățenilor, ale 
întreprinderilor din loca
litate.

— Toate lucrările des
tinate înfrumusețării, ne j 
spunea tovarășul Dumi- ■ 
tru Morar, vicepreședin-; ' 
te ale Consiliului popu- I 
Iar comunal, s-au reali- ■ 
zat printr-o largă și rod-i ' 
nică participare a oa_ 
menilor muncii din între- ' 
prinderi, a cetățenilor co- ' 
munci și elevilor din cele : 
două școli. Cu sprijinul 
minei Aninoasa s-au a- 
dus aproape 1000 de 
brazi, larice și alți arbori 
ornamentali care au fost

S. TIBERIU

(Continuare in pag. a 2-a)

CETĂȚENI I
Intensificați acți-; 

unile de muncă pa« 
triotică pentru înJ 
frumusețarea locali^ 
taților! J
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O activă participare la acțiunile educativ-sanitare de masă
Cind e vorba de sănă

tatea minerilor, căreia 
partidul și statul nostru 
îi acordă o atenție deose
bită, materializată la ni
velul municipiului într-o 
rețea sanitară dotată cu 
mijloace de investigare 
și tratament moderne și 
cu cadre competente, ori
ce efort menit să contri
buie la îmbunătățirea u- 
nor activități urmărind 
același scop, este bineve
nit. Acestui efort gene
ros, profund uman i s-au 
circumscris și dezbaterile 
purtate timp de aproape 
două zile în cadrul cons
fătuirii organizate recent 
de comitetele județean 
Hunedoara 'și municipal 
Petroșani ale Crucii Roșii.

Prin evaluarea la ade
vărata lor valoare a re
zultatelor pozitive ob
ținute, reliefarea unor ne
ajunsuri, dar, mai ales, 
prin concretizarea sarci
nilor la înfăptuirea cărora 
Crucea Roșie este chema
tă să aducă o contribuție 
mai mare, consfătuirea a 
constituit un pas înainte 
pentru activitatea edu- 
cativ-sanitară viitoare, 
mai ales în rîndul mine
rilor, o expresie a dorin
ței comisiilor și comite
telor de Cruce Roșie din 
municipiu de a se situa 
la nivelul cerințelor.

Prioritățile actuale ale 
activității de Cruce Ro

șie rezultă cu claritate 
din documentele de 
partid și de stat, din in
dicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu date 
în cadrul ședinței Con
siliului sanitar superior, 
a Conferinței naționale 
a femeilor și cu alte pri
lejuri. Pentru Crucea 
Roșie, pentru unitățile 
sanitare de la toate ni
velele, pentru celelalte 
organizații de masă, un

goriile de oameni ai mun
cii, întreaga populație 
trebuie să ajungă să cu
noască măsurile elemen
tare de prim-ajutor care 
pot salva viața semeni- 
loi’ accidentați în anumi- 
te împrejurări.

Un alt cîmp fertil de 
activitate pentru Crucea 
Roșie — în calitate de 
inițiatoare ori de spriji
nitoare a unor acțiuni 
educativ-sanitare de ma

/zzzzz/zzz//z//zz/z////z/z/z/z/////z/zz/zzz/z/zzzzz/zzzzzzz/zz/zz/zzz»,

Din activitatea Crucii Roșii
titlu de onoare și mîn- 
drie în perioada actua
lă îl constituie încheierea, 
pînă la sfîrșitul anului 
1985, a acțiunii de instru
ire a întregii populații 
pentru acordarea primu
lui ajutor în situațiile ce 
pot apărea în munca mi
nerilor, constructorilor, 
energeticienilor, chimiș- 
tilor, forestierilor. în alte 
domenii. Aceasta presu
pune o susținută activi
tate de masă din partea 
comisiilor, comitetelor și 
a întregului activ obștesc 
de Cruce Roșie în unită
țile economice, în cartiere, 
mobilizarea tuturor ce
tățenilor la formele de 
instruire, un sprijin per
manent și eficient din 
partea personalului me- 
dico_sanitar. Toate cate

să —, îl constituie res
pectarea normelor de i- 
gienă și viață rațională. 
Rezolvarea problemelor 
elementare de igienă in
dividuală și colectivă, 
concentrarea preocupări
lor grupelor sanitare, 
posturilor de prim-ajutor. 
a surorilor de Cruce Ro
șie spre înlăturarea cau
zelor îmbolnăvirilor pro
fesionale și accidentelor, 
combaterea consumului 
dăunător de alcool, pro
movarea normelor mun
cii și vieții echilibrate, 
pot conduce la reducerea 
morbidității, la întărirea 
stării de sănătate și creș
terea contribuției oame
nilor muncii la realiza
rea sarcinilor de pro
ducție. De actualitate și 
cu eficiență sporită în 
acest sens sînt formele

simple, concrete ale pro
pagandei, exemplul per
sonal de ordine și educa
ție sanitară al membrilor 
formațiilor de Cruce 
Roșie. Activiștii obștești 
ai Crucii Roșii au fost si 
rămîn prieteni ai oame
nilor muncii în înfăptui
rea politicii sanitare a 
partidului și statului nos
tru. Și aceasta nu întot
deauna prin conferințe 
festive, ci, mai ales, în 
calitate de participant la 
acțiunile de igienizare și 
educativ-sanitare. Mese
le rotunde, simpozioa
nele sînt indicate doar 
pentru lămurirea unor 
idei noi, cu implicații 
deosebite. In practica co
tidiană, consfătuirea in 
microgrup, proiecțiile de 
filme și a unor seturi de 
diapozitive, urmată de 
dezbateri, comentarea u_ 
nor cazuri In stațiile de 
radioamplificare, con
troalele. gazetele de pe
rete — al căror conținut 
să depășească aspectul de 
foto-gazetă —, sînt și 
vor continua să fie mij
loace de propagare a 
educației sanitare la în- 
demîna maselor largi de 
oameni ai muncii, iar da
toria de a le folosi cu 
eficiență sporită revine 
tuturor organizațiilor de 
masă, inclusiv Crucii 
Roșii, sub îndrumarea 
permanentă a organiza
țiilor de partid.

Toma țATARCA

Dint r-un Jurnal de front"
(Urmare din pag. D text, a altor trei locuitori 
---------------------------- ai Văii Jiului la luptele 

spațiul Budapesta a re- antifasciste. Soldații Emil 
venit Armatei a 7-a de Truța, Nicolae Băcilă (de- 
gardă sovietică, pornită cedați de cîțiva ani), Iu- 
la ofensivă din capetele liu Hirean etc. Cu primii 
de pod de pe Tisa de doi am luptat în același
mijloc...

La finele lunii decem
brie 1944, am reușit să 
pătrundem pe teritoriul 
Cehoslovaciei, unde ba
talionul nostru s-a dis
tins în luptei.? acerbe 
purtate i i Modrikamen, 
Banska Bystrica, Steaj- 
nica, Brno și Praga. A 
fost forțat „sprintenul** 
rîu Hroh și s-au depășit 
crestele semețe ale masi
vului muntos Tatra Ma
re. Menționez că în eta
pa finală a operațiunilor 
ofensive pe direcția Brno. 
Praga Armata 1 a avut 
la stînga Armata a 17-a 
de gardă sovietică, iar 
la dreapta — demareînd-o 
de Armata a 4-a, Corpul 
51 al armatei sovietice.

Pierderile umane înre. 
gistrate de Batalionul 51 
transmisiuni, în Unga
ria și Cehoslovacia, au 
fost minime...

Merită să fie pomeni
tă participarea, în con-

Impiegatul de mișca
re Vergică Vasilescu, 
din stația C.F.K. Vul
can, lucrează la moder
nul pupitru de roman-

I dă.
Foto: T. ALEXANDRII

batalion, iar Iuliu, frate
le meu, s-a distins ca 
tanchist în cadrul Regi
mentului 2 care de luptă, 
care a luptat circa două 
săptămîni și pe teritoriul 
Austriei...".

Fostului soldat fruntaș 
loan Hirean i-au fost con. 
ferite, pentru alesele vir_ 
tuți ostășești, ordine și 
medalii românești și so
vietice.

In pofida modestiei ca- 
re-1 caracterizează (și 
care-j stă așa de bine!) 
I. Hirean a oferit citito
rilor ziarului nostru 
crîmpeie dintr-o vreme 
eroică, dintr-o istorie tră
ită „așa cum a fost". O 
trăire în Panteonul iubi
rii de patrie, în care care, 
omul prezentului de pe 
plaiurile mioritice se 
consideră îndatorat să 
rememoreze trecutul, să 
fie răspunzător față de 
prezent, față de viitor.

■ Gospodari 
i întreprinzători

(Urmare din pag. 1)Acțiuni uteciste
Amplifieîndu-și efor, 

turile pentru a întîmpina 
ziua de 1 Mai și marele 
forum utecist al țării — 
Congresul al XlI-lea al 
U.T.C. — cu demne fap
te de muncă, uteciștii de 
la I.U.M.P, și.au înscris 
în contul lor o largă pa
letă de acțiuni la care au 
fost antrenați peste 500 
de tineri. Acțiunile lor 
au fost îndreptate spre 
recuperarea și revalorifi
carea materialelor refo- 
losibile, rezultate în ur
ma procesului de pro

Coordonatele devenirii unui tînăr colectiv
(Urmare dm pag. 1>

salutară — înființarea bri
găzilor mixte, adică în
gemănarea celor două co
lective, omogenizarea pro_ 
fesională. Acțiunea de re
cuperare, recondiționare, 
refolosire, s-a conjugat 
fertil cu adaptarea și con
fecționarea unor piese de 
schimb unicat, care, scuteș
te țara de eforturi valuta
re.! Mai mult chiar, din 
acest atelier a ieșit în 
cursul acestui an prima 
combină de abataj pentru 
fronturi scurte, rod al gîn_ 
dirii tehnice și al muncii 
colectivului, utilaj care 
și-a dovedit avantajele în 
subteranele Vulcanului. 
Există deja comenzi pen
tru alte trei combine de 
acest fel. 

ducție, și spre înfrumu
sețarea incintei între
prinderii și a spațiilor ex
terioare. Au fost recupe
rate cu prilejul acestor 
acțiuni peste 50 tone fier 
vechi rezultate în urma 
debitării și 250 kg de cu
pru, au fost plantați nu
meroși pomi, s-au ame
najat ronduri de flori și 
s-a asigurat întreținerea 
și înfrumusețarea drumu
lui național DN 66 pe 
porțiunea cuprinsă între 
Piața Victoriei și Dără- 
nești. (G.C.)

Cine sînt cei mai buni 
din 300, cit numără sec
ția? Maistrul Ștefan Cio- 
banu, unul dintre vetera
nii „întreprinderii mamă", 
format deci la I.U.M.P., 
subliniază tinerețea for
mațiilor, în care fetele și 
femeile au o contribuție 
valoroasă la realizarea 
sarcinilor de plan:

— Aș remarca în primul 
rînd brigada de tineret 
condusă de Dorel Rodeanu, 
secretarul organizației
U.T.C., de la reparații 
combine, apoi formațiile 
lui Petru Cernescu și Va
ier Costea, cele conduse 
de Francisc Baki (reparații 
locomotive), Gheorghe Te- 
feles (compresoare), Șerb 
Crețu (pompe), frezorii lui 
Cornel Roșia, strungarii 
lui Toader Baidac, ai lui

Carol Nagy și, cu litere 
groase sîntem atenționați 
să-i menționăm, pe cei din 
subordinea lui Ion Gri- 
ober.

Fostul său ucenic. Cor
nel Ștefănic, acum ajutor 
de maistru, prețuiește 
școala veteranilor, fruc
tuoasa ștafetă a desăvîrși- 
rii profesionale cînd spu
ne;

— Abia ieșiți de pe băn
cile școlii, Filimon Strîmb 
și Emil Spaimoc demons
trează că o să fie strungari 
de nădejde. Intre tinerii 
demni de laudă se numă
ră Ecaterina și Arnold La_ 
jos, șeful de formație Tu- 
dor Galan. Unii dintre ei 
continuă studiile la I.M.P., 
mă refer la studenții sera- 
Iiști Gheorghe Dăiescu, 
Constantin Lungu, Dorel 

Tefelcș, Constantin Sloi- 
ehițoiu, Mihai Luțuc, alții 
frecventează .școala de 
maiștri — Tiberiu Budu, 
Petru Burlec, Vintilă Dur_ 
lă, Adalbert Heintz, An
gliei Chițu, subsemnatul.

Dialogul purtat cu sing. 
Ernest Rakovschi, șeful 
secției, cu maistrul prin
cipal Iosif Zoller, se sol
dează cu o concluzie eloc
ventă — nu există mun
citori necalificați, comu
niștii — fiecare al doilea 
om al muncii este membru 
de partid — și uteciștii se 
află în fruntea întrecerii 
socialiste, mobilizînd în 
acest sens formațiile. Sem
nificativ este faptul că 
rămînerile în urmă din 
primele două luni ale a- 
nului, datorate vicisitudi
nilor ierni, au fost recu

perate in martie, că în oc
tombrie se estimează să 
fie de.ia raportată îndepli
nirea sarcinilor celui de-al 
șaptelea cincinal, urmată, 
bineînțeles, de depășiri 
substanțiale. Așadar, tînă- 
ra întreprindere din Vale 
a crescut spectaculos, și_a 
amplificat activitatea, oa
menii săi harnici și entu
ziaști au parcurs, în ter
men record, drumul de Ia 
simplu la complex, de la 
confecții metalice și repa
rații la construcția de corn, 
bine, remarcabilă este deci 
coordonata devenirii lor 
politice și profesionale, ca
re confirmă prin fapte 
sublinierea, în numeroase 
rînduri, a secretarului ge
neral al partidului că so
cialismul se edifică prin 
și pentru oameni.

| plantați sau urmează să 
i fie plantați în zona ls_ 
I croni S-au mai efectuat 
| văruitul pomilor, alinia- 
| tul, vopsitul gardurilor 
• și multe alte acțiuni des. 
I tinate curățirii albiei pi- 
| rîului care trece prin A_ 
l ninoasa. Aceste acțiuni 
| s-au desfășurat și in fie- 
. care gospodărie, ectățe- 
I nii pregătindu-șl livezile 
1 și grădinile în care se
■ vede la tot pasul in lina. 
| ția oamenilor spre rdi- 
j ne, atît de caracteristică 
I locuitorilor.
■ Și, intr-adevăr, spiri-

Itul gospodăresc atît de 
întreprinzător se remar- 

. că pretutindeni, chiar da_ 
I că mai sînt multe lucruri 
Ide făcut, îndeosebi in în

treținerea și repararea 
| străzii care străbate Ani- 

noasa. In ceea ce-i pri
vește, locuitorii și-au fă
cut ordine in propriile 
ogrăzi și pe străzi, ilus
trative în această privin
ță fiind și eforturile oa
menilor muncii de la 
I.P.E.G. Iscroni aie 
și-au creat în incîn.tu o 
înfloritoare gradină.

In mijlocul oamenilor 
care au desfășurat aceste 
acțiuni de primăvara s-au 
aflat deputați cum sînt, 
Angelica Nițar, Nicolae

■ Pârău sau Iosif șimo, 
' care au determinat reali

zarea multor idei, suges
tii și propuneri ale locui
torilor. Astfel că primă
vara a pătruns de mult 
timp în sufletul gospoda
rilor din Aninoasa și 

| Iscroni, fiind acum o >ta_ 
Ire de spirit care le sti

mulează inițiativele și ac-
I țiunile.

I JURIZARE. Astăzi, la 
ora 10, la Vulcan, în ca
drul acțiunilor premer
gătoare celei de a XIH_a 
ediții a tradiționalei ma
nifestări „Nedeia vul- 
câneană" va avea loci

l
jurizarea lucrărilor de 
fotografie, diapozitive și 
diaporame. PInă la a- 
ceastă dată, pe adresa 
„Salonului național de 
fotografie Vulcan — 1985“

au sosit peste 800 de lu
crări. (M.B.)

CONCURS. Pe pîrtia de 
schi de lingă cabana 
Buta din masivul Rete
zat se va desfășura, mîi- 
ne, cea de a 111-a ediție 
a competiției memoriale 
„Cupa Napău". Sînt invi
tați să participe schiori 
din toate localitățile Văii 
Jiului. (V.S.)

MODERNIZĂRI DE 
DRUMURI. Pe tronso
nul de drum dintre pîrîul 
Sălătruc și cinematogra
ful Unirea din cartierul 
Aeroport Petroșani au

început lucrările de ex
tindere de la două la pa
tru benzi a arterei prin
cipale de circulație ru
tieră. Lucrări de moder
nizare și de extindere a 
carosabilului sînt în curs 
de execuție și in zona 
cartierului Petroșani- 
Nord. (V.S.)

PRIETENII POMPIE
RILOR. Ieri, în Petro
șani, a a' ut loc faza mu
nicipală a concursului 
„Prietenii pompierilor", 
manifestare educativă 
coordonată de Consiliul 
municipal al organizați

ei pionierilor. Au parti
cipat șase echipaje din 
localitățile Văii Jiului. 
Primele trei locuri au 
fost cîștigate de echipele 
de la școlile generale 
7 Petroșani, 2 Lupeni și 
6 Vulcan, care au dove
dit temeinice cunoștințe 
teoretice și practice din 
domeniul p.s.i. (T.S.)

FRUMOASA cupă a- 
vînd înscrisă pe ea „Con
gresul al Xll-leă al 
U.T.C." va constitui tro
feul unei competiții de 
fotbal organizată de co
mitetul U.T.C. al I.M.

Vulcan. La întrecere par- 
ticipă nu mai puțin de 
17 echipe. (Gh.C.)

MI INE, in orașul Că-
lan se va desfășura faza 
pe județul Hunedoara a 
actualei ediții a Festiva
lului național „Cîntarea 
României”. Printre par- 
ticipanți se află artiști 
amatori ai brigăzilor ar
tistice, ai formațiilor și 
grupurilor de satiră și u_ 
mor din municipiul Pe
troșani. Le urăm succes!

MEMBRI ai clubului de 
speologie „Piatra roșie" 
se află implicați între 27

aprilic și 5 mai, 
acțiune de lucru care te 
înscrie printre primele 
din această primăvară, în
zona carstică Merișor- 
Tecuri din Munții Sebeș. I
Acțiunea se desfășoară I
în colaborare cu speologi 
din Alba Iulia, Cluj-Na- ■
poca și București. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRÂUȚ
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Pasiunea unei familii
Pe un afiș al Casei de cultură a sindicatelor ci- i 

team deunăzi două nume, Ileana și Victor Alstani; ( 
unul din numeroasele exemple de oameni ai mun- 
cii — artiști amatori — afirmați pe scena muncii și ț 
creației, a Festivalului național „Cîntarea României", 1 
o familie de interpreți ai muzicii populare — iubitori < 
de frumos — care trăiesc și muncesc în Vulcan. O * 
convorbire cu cei doi ne oferă fapte interesante des- 
pre trăirea spirituală a familiei. I

— Ileana Alstani, ați 
debutat în 1973. De atunci 
duceți peste tot bucuria 
cîntecului. Ce repertoriu 
vă atrage mai mult?

— In cintecele mele sau 
în cele pe care le inter
pretez alături de Victor 
soțul meu, se regăsesc e_ 
lemente de folclor din 
Valea Jiului, cu deosebi
re ale folclorului mai 
nou și piese din zona 
Gorjului. Am căutat să 
alătur zi de zi acestui 
repertoriu noi și noi cîn- 
tece care să exprime mai 
bine bucuria pe care o 
am atunci cînd pot ciuta.

— Ați fost răsplătită 
de marele public cu bi
nemeritate aplauze pen_ 
tru fiecare cîntec. Unde 
ați cintat pină acum și ce 
vă doriți pe plan artistic 
pe mai departe?

— Acompaniată de or
chestra ansamblului ~ 
rîngul" am 
spectacolele 
de Casa de 
sindicatelor 
șani cu care, alături 
soțul meu, am întreprins 
anul trecut un turneu ar
tistic în U.R7S.S. .Avem 
imprimări la radio, am 
cintat in Petroșani, Deva, 
Hunedoara, Tg. Jiu, Reși- 

obținut 
cadrul 
V alea 
vulcă- 
adîn-

tivalului național „Cîn
tarea României" — un 
loc II la etapa interjude
țeană — Reșița. 1981.

— Victor Alstani, celă
lalt interpret de muzică 
populară din familie, ce 
poate adăuga?

— Cele spuse de Ilea
na sînt valabile și pen
tru mine. Am debutat în 
1970, cîntam și individual, 
dar și împreună; avem 
repertoriul din aceleași 
zone. Eu am învățat să 
cînt de la mama. Și as
tăzi mama, deși înaintată 
in virstă. cintă la fel de 
frumos. In familia ei pa
siunea pentru cîntec s-a 
moștenit, și, sincer să fiu, 
ne dorim amîndoi ca fiul 
și fiica noastră, 
și Ramona, să 
rîndul lor, să 
mai departe 
folclorului

(Urmare din pag. I’

,Pa- 
cîntat în

organizate 
cultură a 
din Petro- 

de

ța. Dealtfel am 
distincții atit în 
festivalurilor din 
Jiului, „Nedeia 
neană“, „Cîntecul 
cuini", iar în cadrul Fes

Răzvan 
cînte la ) 

ducă pe 
tradițiile i 

folclorului românesc. Ce ' 
poate fi mai frumos decît ț 
versul și muzica 
nate în doină, în 
in colindă sau în 
de '’iată nouă.

— Ce cîntece 
dumneavoastră iubiți mai 
mult?

— Toate 
de dragi! 
bătrînești, 
am iubit", 
drulițo, 
ochi ca mura neagră", Pe 
toate le cîntăm cu aceeași 
dragoste.

70—80 ml au obținut și 
minerii din formațiile 
conduse de Viorel Poșa, 
Vasile Liuță, Mihai Ște- 
fureac si Gheorghe foma 
care folosesc procedeul 
clasic. Datorită lor, de la 
începutul anului au putut 
intra în funcțiune două 
abataje frontale echipa
te cu susținere și tăiere 
mecanizată. Primul aba
taj echipat cu asemenea 
tehnologie de lucru care 
a intrat in funcțiune în 
acest an la mina Paro- 
șeni este cel exploatat de 
brigada condusă de Ga
vrila Mesaroș din secto
rul I. Din acest abataj 
au fost extrase peste sar
cinile de plan de la în
ceputul anului aproape 
10 000 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii 
realizată în medie a fost 
de 17—18 tone pe post, 
cu vîrfuri de pînă la 20 
de tone pe post. Satisfac
ția ortacilor lui Gavrilă 
Mesaroș este cu atît mai 
mare cu cît aceste spo
ruri de productivitate și

de producție au fost obți
nute cu un utilai de fa
bricație românească — 
SMA 2, iar sectorul l cu 
cele 12 855 tone extrase 
peste prevederile de plan 
de la începutul anului s 
află pe primul lo n
întrecerea socialistă Și
■elălalt abataj frontal,

Rezultate 
de excepție 

■■■•■•■■■■■•■■■■■■••«••■a 
pus in funcțiune cu nu
mai o lună in urmă, este 
echipat tot cu un utilaj 
de fabricație i omânească 
— CMA 5H, premieră 
pentru această mină. A. 
batajul a fost preluat de 
brigada condusă de unul 
dintre promotorii meca
nizării în Valea Jiului — 
Francisc Fazakas — care 
are multă experiență în 
folosirea tehnologiilor noi 
de lucru. Participînd la 
transportul și montarea 
complexului de susținere

mecanizată m a combinei, 
rezultatele obținute încă 
din primele zile se ridicau 
la nivelul sarcinilor sta- 
bil'te Brigada lui Fran- 

. isc Fazakas a obținut pro. 
luctivități medii de

22 -24 tone pe post, cu 
vîrfuri de pînă la 30 tone 
pe post, contribuind din 
plin la plusul de 7248 to
ne de cărbune pe care îl 
înregistrează sectorul III 
de la începutul anului. 
Rezultate deosebite în 
muncă au obținut și mi
nerii din brigada condu
să de Constantin Ciobă- 
noiu din sectorul IV (sec
tor care acumulează un 
plus de 2655 tone) care 
în urmă cu citcva săptă- 
mîni a terminat panoul 
pe care îl exploata și a 
trecut la montarea unui 
nou complex CMA 5H 
care în luna mai va în
cepe să producă. Nu tre_ 
buie uitați nici frontaliș- 
tii din brigăzile pe care 
le conduc Mihai Șchio- 
pu și Nicolae Andrașic 
care au un însemnat a- 
port la extragerea celor 
22 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

îngemă- 
baladă, 

cîntecul

de-ale

îmi sînt la fel 
Poate pe cele 
„Cîte rnîndre 

„Vino, mîn- 
vino", „Pentru

Cenaclul „Flacăra", la Petroșani
CENACLUL „FLACA. 

RA“ al Comitetului Central 
U.T.C. și revistei „Flacăra" 
ondus de poetul Adrian 
Făunescu este din nou

oaspetele tinerilor din

municipiul nostru. Intilni- 
rea cu muzica și poezia va 
aven loc duminică. 28 a- 
prilie, pe stadionul „Jiul" 
din Petroșani, începînd cu 
ora 17. (Al. Horațiu)

Manifestarea „Zilele Editurii „Dacia" în Valea Jiului" a prilejuit numeroa
se intîlniri intre oamenii de litere și oamenii muncii din municipiul nostru. 
In imagine, oaspeții la intilnirea cu cititorii ce a avut loc la librăria „Ion 
Creangă". Foto: Robert TAVIAN

Sesiu nea 
științifică 

Urmare dm pag. 1)

In cadrul acestei sesiuni, 
devenită tradițională în 
Institutul de mine, sînt 
prezentate peste 185 de lu
crări care sintetizează e- 
fortul creator al sutelor de 
studenți care participa cu 
rezultate foarte bune la 
activitatea de cercetare din 
cercurile științifice, com
ponentă inseparabilă a 
procesului de pregătire 
inoral-politică și profesio
nală al viitorilor specialiști 
in minerit. Lucrările relie_ 
fează amplitudinea gindi" 
rii creatoare a studenților, 
remareîndu-se teme în ca
re sînt expuse contribuți
ile hotărîtoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se. 
cretarul general al parti
dului, în gîndirea social- 
politică și filozofică con
temporană și în practica 
socială, aspecte ale luptei 
poporului nostru pentru 
independență și împotri
va fascismului. Cele mai 
multe lucrări de cercetare 
reflectă atitudinea crea
toare a studenților în do
meniul procesului de mo
dernizare a tehnicii și teh
nologiilor din minerit. A- 
cește lucrări, elaborate 
sub îndrumarea compe
tentă a cadrelor didactice 
universitare și a specialiș
tilor din activitatea pro
ductivă, ilustrează poten
țialul de gîndire. tehnică 
al studenților, distingîn- 
du-se, în spiritul documen. 
telor Congresului al XIII- 
lea al partidului, prin a- 
plicabilitatea ideilor noi 
în practică. criteriu ’.1
efeienței economice și e- 
ducative a întregii activi
tăți din cercurile științi
fice studențești. Prin te
mele luate în studiu și tra. 
tarea lor riguroasă, aceas
ta reuniune științifică de
monstrează calitatea pro_ 
cesului de învățămî: t din 
Institutul de mine, per
manenta orientare, impli
care și contribuție in ac
tivitatea economică, In 
creșterea producției de 
cărbune.

Ancheta itiaslră Disciplina în circulația rutieră — 
îndatorire a tuturor conducătorilor auto

Am urmărit zilele trecute modul în care înțe
leg unii conducători auto să respecte îndatoririle ce 
le revin ca participant! la traficul rutier din Valea 
Jiului. Am fost sprijiniți in acțiunea noastră de 
pit. Filip CHctroiu si serg. major Gheorghe Catargiu, 
din cadrul Biroului circulație. Iată constatările 
noastre:

PASE-N DOI
CU SCHIMB DE... 

RĂSPUNDERE

D.așă ar fi vorba de cu
noscutul sport (handbal) 
nu ar fi nici o problemă ! 
Numai că ceea ce se în- 
iîrnplă (uneori) la 
1 .T.S.A.I.A., depășește pu
terea de a înțelege... ab
surdul. Oprită la control, 
duba 31 UD 1075 (eu grave 
defecțiuni la sistemul de 
direcție) dezvăluie nu atit 
greșeala conducătorului 
auto Tudor Vilceanu (șo
fer cu vechime de peste 30 
de ani — și bună condui
tă!) cît iresponsabilitatea 
celor care ar trebui să 
verifice mașinile la pleca
rea in cursă! De indolen
ță și pasivitate este vorba 
desigur si in cazul autobu
zului 03184 B (A.U.T.L. Pe
troșani), conducător auto 
Mircea Golea, care circula 
peste termenul admis cu 
număr de... rodaj. Expre
sia cum că „aici local, mer
ge și așa“ nu o împărtășim, 
iar faptul că, văzînd la... 
orizont „caschetele albe", 
conducătorul auto a „tras 
pe dreapta", pentru a-și 
completa foaia (de ce abia 
atunci!), este cu totul altă 
poveste.

maxi.taxi fără...
TAXARE LEGALĂ .'

Oprit la control, autobu
zul 31 SJ 1675 ne dezvălu
ie o afacere... rentabilă, dar 
nelegală pentru conducă
torul auto Martin Deak. 
In autobuz se aflau 16 per. 
soane. Toate... fără, bilet ! 
I.a controlul efectuat, nu 
conducătorul auto a fost 
mai contrariat,ci unul din 
pasageri... (Petru Aconstan- 
tinesei, domiciliat în Lu
pani, strada T. Vladimires- 
cu nr. 24/16), care, erijîn- 
du-se în... avocat „de oca
zie", a țipat ia noi: „Lăsa- 
ți-1 în pace pe tovarășul 
conducător auto. Ce aveți 
cu el?" Avem ceva (înte
meiat) eu modul fraudulos 
de a-și băga în buzunar 
banii, care în mod normal 
printr-o taxare legală, tre
buia să-i verse in „buzu
narul" întreprinderii !

DIN NOU PROVERB! L 
CU MINCIUNA SI...

PICIOARELE EI 
SCURTE

Văzîndu-se în fața imi
nentului control, Mihai 
Ilerzberger, (conducător 
auto pe autobasculanta' 
31 11D 3248, I.U.G.C.T.
București secția Petro

șani), a încercat să ascun
dă pe unul din pasagerii 
aflați în cabină. Prea tir— 
ziu însă. Acest lucru l-a 
costat! Alte nereguli — 
lipsă stop frînă, foaia ne
semnată de revizor...

O mostră de minciună a 
încercat să ne-o servească 
Ion Morarii (31 1ID 2505 — 
autobasculantă de 16 tone, 
apârținînd de I.T.A. Pe
troșani), care, găsit cu trei 
oameni în cabină, ne-a 
spus întîî că... sînt șefii 
lui! S_a dovedit însă că îi 
luase ea... pasageri ocazi
onali. Și cînd te gîndesti 
că ștampila „Nu are drep
tul la transport de persoa

ne" era cît... foaia de parcurs!
In. fine, o altă minciună 

s-a „dezumflat" in fața 
probelor care o... acuzau, 
cînd la control a fost opri
tă autobasculanta 31 TM 
5945 de la C.C.F. Timișoa
ra. Trebuind să-și ducă 
șeful acasă (șeful de co
loană Constantin Benegui), 
conducătorul auto Ion U- 
drescu a încercat o stra
tagemă spunînd: „mă duela 
Petroșani să sudez bena". 
Verificarea pe loc a de
monstrat însă că autobas
culanta numai de reparații 
nu avea nevoie!

CURSE AII REA,
DAR PE BANII CUI?
Autoduba 36 B 705 (cu 

capacitatea de 42 locuri, 
aparținînd de Energomon- 
taj) se deplasa de- la Pa- 
roșeni spre Bărbăteni cu... 
3 (trei) oameni. Conducă

torul auto Iosif Lică are 
un moment de amnezie și 
nu poate specifica numele 
șefului care l-a trimis. Sa 
specificăm că era ora 18,35 
și că la ora 18,50 se în
torcea cu unul din oameni 
in cabină. Deci avea de 
dus doar... doi oameni!

Situația neclară și In 
cazul autodubei 37 B 4092 
aparținînd l.U.G. — C.C.F. 
București. Duce muncitori 
la Petroșani, și apoi, Ia 
Petrila, se întoarce goală 
la Vulcan, pentru ea a 
doua zi să’ meargă din 
nou goală la Petrila după 
muncitori. Conducătorul 
auto Nicolae Balea spune 
că șeful dc coloană i-a 
permis să parcheze la Vul
can (pentru câ aici... do
miciliază').

In consecința, dintr-un 
număr de circa 100 de au
tovehicule verificate, ma
joritatea au fost găsite in 
regulă. Există insă cazuri 
— și ancheta de față 
constituie o dovadă în a- 
cest sens — cînd circulația 
pe drumurile publice se 
face fără vreun scop a- 
nume, încurajarea risipei 
de carburanți și a unor „a- 
faceri bănești" făcîndu-sc 
chiar sub ochii îngăduitori 
ai unor cadre de conduce
re de la unele unități de 
transport. Sancțiunile
date cu acest prilej, pre
cum și viitoarele acțiuni 
de control vor avea — eu 
siguranță — darul de a e_ 
limina asemenea cazuri.

Alexandru TĂTAR

LA VOLAN,
„SUB PRESIUNE"

Controalele de rutina 
din această supt amină au 
confirmat părerea ca mai 
există, din păcate, con
ducători auto care circu
lă „sub presiune" Este 
cazul lui loan Vercau 
(2 CS 8327), Aurel Popes
cu (41 1ID 2154), V ușile 
Rus (31 I1D 7896), Ioan 
Sardi (1 1ID.9985), Ion 
Tudoroiu (ifronist), Du- 
milru Asandei (31 I1D 
7872), Petru Jlrițcu (37 
B 2955), care s_au aven
turat pe drumurile pu
blice în stare de ivansa- 
tâ euforie bachică. De 
acum rîvnese după per
misele de conducere sus
pendate pe diferite pe- 

.rioadii. sancțiunile con
travenționale primite au 
darul să le readucă a- 
minte că alcoolul nu face 
casă bună cu volanul.

PRECIZĂRI

Prevederile Decretului 
nr. 328/1966 republicat 
interzic înzestrarea auto
turismelor cu parbrize 
fumurii, alte lumini decît 

cele cu care au ’fost do
tate de întreprinderea 
producătoare și p n e 
de regulamentul de circu
lație. Această interdic
ție privește farurile su
plimentare, luminile, su
plimentare de poziție, din 
bord, proiectoarele etc. 
Sint in schimb ; admise, 
chiar recomandate, faru
rile di’ ceață' cu sticlă gal
benă sau albă striată, 
montate sub bara de pro
tecție din față. De ase
menea, s-mt interzise in
scripțiile (in af iră de re
le prevăzute in mod ex
pres pentru anumite au
tovehicule proprietate 
de stat) și abțibildurile a- 
fișate pe caroserie. ‘ \’u 
de alta ilar mașina nu-i... 
sorcovă!

☆

Duminică. 28 aprilie 
a.c., este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală, înma
triculate sub număr PA
RA SOI’.

Rubrică realizată cu spri
jinul Biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani
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Cu privire ia intîlnirea la nivel înalt 
a conducătorilor de partid și de stat 

ai țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Campionatul județean de fotbal

Cursa de urmărire continuă

p. (Urmare din pag- I)

mân, ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România.

Partieipanții la întîlnire 
au examinat problema pre
lungirii duratei valabili
tății Tratatului de priete
nie, colaborare și asisten
tă mutuală, încheiat la 
Varșovia la 14 mai 1955, și 
au semnat Protocolul pri
vind prelungirea tratatu
lui pe următorii 20 de 
ani și, ulterior, pe încă 
10 ani. Ei au făcut, de a- 
semenea, un schimb de 
păreri cu privire la pro
blemele actuale ale politi
cii europene și mondiale. 

. La întîlnire a fost subli
niată marea importanță a 
.Tratatului de la Varșovia 
care, de 30 de ani, serveș
te cu nădejde dezvoltării și 
întăririi colaborării mul
tilaterale între statele 
participante, asigurării
suveranității, securității și 
inviolabilității frontiere
lor lor, elaborării și înfăp
tuirii în comun a politicii 
lor externe iubitoare de 
pace, joacă un rol de sea
mă în menținerea și con
solidarea păcii în Europa 
și în lume.

'■ Statele reprezentate la 
Întîlnire militează pentru 
dezvoltarea unei colabo
rări internaționale multi
laterale egale în drepturi 
și reciproc avantajoase. 
Ele nu au fost niciodată 
adepte ale divizării Euro
pei și lumii în blocuri mi
litare opuse. Ele se pro
nunță și în prezent pentru 
desființarea simultană a 
alianței lor și a blocului 
nord-atlantic și, ca prim

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. D 

I
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ft oi și ample acțiuni în favoarea păcii

pas, a organizațiilor lor 
militare.

Atît timp cît există blo
cul militar NATO și se 
menține amenințarea la 
adresa păcii în Europa și 
în lume, statele socialiste 
vor întări alianța lor de
fensivă, intensificând în 
același timp lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru 
depășirea blocurilor mili
tare. Hotărîrea lor unani
mă de a prelungi durata 
de valabilitate a Tratatu
lui de la Varșovia 
este determinată 
de necesitatea realizării 
securității trainice a țări
lor aliate, conlucrării lor 
strînse în problemele inter
naționale. Avînd în vedere 
creșterea pericolului de 
război, statele participan
te Ia Tratatul de la Var
șovia vor lua și în viitor 
măsurile necesare pentru 
menținerea la nivelul ne
cesar a capacității lor co
lective de apărare. Statele 
participante la Tratatul de 
la Varșovia reafirmă că 
ele nu tind să obțină su
premația militară și nu o 
vor admite asupra lor. Ele 
se pronunță pentru asigu
rarea echilibrului de forțe 
Ia nivelul cel mai scăzut.

Intîlnindu-se în preaj
ma celei de-a 40-a aniver
sări a încheierii celui de
al doilea război mondial, 
cel mai nimicitor și sînge- 
ros din istoria omenirii, 
partieipanții la întîlnire au 
relevat importanța deose
bită a victoriei popoarelor 
iubitoare' de libertate a- 
supra fascismului. Victo
ria a fost scump plătită. 
Poporul sovietic, care a 
adus contribuția hotărî- 

blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po. 
lone, de alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Re
publicii Populare Polone.

Au fost prezenți amba
sadorul României Ia Var
șovia și membri ai amba
sadei.

LISABONA 26 (Ager
pres). — Municipalitatea 
orașului portughez Loures 
a hotărît să declare terito
riul său zonă denucleari- 
zată. Intr.o rezoluție a- 
doptată de membrii consi
liului municipal se subli
niază că această măsură a 
fost luată în sprijinul acți
unilor în favoarea păcii, 
dezarmării, lichidării peri
colului unui război ter
monuclear.

In prezent, peste 50 de 
orașe și localități din Por
tugalia și-au declarat teri
toriile lor libere de arme 
nucleare, reflectind dorin
ța opiniei publice lusitane 
de a se ajunge ca țara în
treagă să fie declarată zo
nă denuclearizată.

toarc la înfrîngerea fas
cismului, popoarele din
multe alte țări au pierdut 
zeci de milioane de vieți. 
Memoria celor căzuți, da
toria față de generațiile 
actuale și viitoare cer ca 
învățămintele războiului 
să nu fie uitate.

In actuala situație in
ternațională, este necesară 
mai mult decît oricînd 
unirea eforturilor tuturor 
popoarelor și statelor, tu
turor forțelor iubitoare de 
pace, indiferent de orien
tarea lor politică, pentru a 
opri evoluția lumii spre 
catastrofa nucleară.

Partidele comuniste și 
muncitorești, parlamen
tele și guvernele din țări
le participante la Tratatul 
de la Varșovia vor milita 
.și în viitor pentru a înlă
tura pericolul de război 
nuclear, pentru a opri cursa 
înarmărilor, și în primul 
rînd a celei nucleare, pe 
pămînt, cu prevenirea ei

Depuneri
VARȘOVIA 26 (Agerpres) 

— Partieipanții la întîlni- 
rea la nivel înalt a condu
cătorilor de partid și de 
stat prezenți la Varșovia 
au depus, vineri dimineață, 
coroane de flori la Mo
numentul soldatului necu
noscut, din capitala Polo
niei.

După depunerea coroa
nei de către delegația Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu-

D e
VARȘOVIA 26 (Ager

pres). — Tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a 
oferit un dejun în onoarea 
delegațiilor participante 
la Intîlnirea la nivel înalt 
a conducătorilor de partid 
și de stat ai țărilor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia.

BONN 26 (Agerpres). — 
In orașul vest-german Heil_ 
bronn, aflat în apropierea 
bazei militare americane 
de la Waldheide, unde au 
fost amplasate rachete 
„Pershing II", au avut loc 
manifestații de protest în 
legătură cu prezența aces
tor arme pe teritoriul vest- 
german. Manifestația a 
avut loc cu prilejul prczen_ 
ței în acest oraș a unor 
oficialități vest-germane și 
americane care au încercat 
să ofere explicații în legă
tură cu accidentul petrecut 
la baza militară amintită 
la 11 ianuarie a.c. în ur
ina căruia și-au pierdut 
viața 3 soldați, iar alți 16 
au fost răniți. 

in Cosmos, pentru a relua 
procesul destinderii și co
laborării în relațiile inter
naționale. In acest scop, 
țările socialiste reprezen
tate la întîlnire sînt gata 
să dezvolte dialogul cons
tructiv cu toate celelalte 
state într-un spirit de bu
năvoință și încredere, să 
desfășoare o largă conlu
crare internațională în in
teresul asigurării păcii și 
securității generale.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțele
gere reciprocă, a relevat u_ 
nitatea de vederi a parti- 
cipanților în problemele 
cardinale ale politicii eu
ropene și mondiale.

In ceea ce privește cons
fătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a conve
nit ca aceasta să aibă loc 
la Sofia, așa cum se stabi
lise anterior, în toamna a- 
cestui an.

de coroane
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a semnat în Cartea 
memorială a monumentu
lui.

Au fost intonate Imnul 
de Stat al Poloniei și 
„Internaționala* 11.

gației Republicii Socialiste 
România au fost salutați 
de tovarășii Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Henryk Ja

VIENA 26 (Agerpres). —• 
Ministrul austriac al afa
cerilor externe, Leopold 
Gratz, a relevat caracterul 
deosebit de periculos al 
actualei situații internațio
nale. Intr-o declarație fă
cută la Viena, el a menți
onat că pacea trebuie asi
gurată pe baza încrederii 
reciproce între state, și nu 
pe „echilibrul terorii". Mi
nistrul austriac a respins 
ca lipsite de orice logică 
așa-zisele teorii despre po
sibilitatea unui război nu
clear limitat și a evidențiat 
pericolul real pe care îl 
reprezintă elaborarea de 
noi tipuri de arme, de
transferare a cursei înar
mărilor în spațiul extra
terestru.

V1ND apartament două 
camere decomandate. De
va, Dacia bloc 29, sc. C, 
ap. 25, telefon 23824, după 
ora 18. (3609)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pădu- 
rariu Constantin, eliberată 
de I.M. Lupeni. Se declară 
nulă, (m.p.)

PIERDUT ștampilă cu 
inscripția „Antrepriza
Nord Hunedoara, uz intern

Au fost depuse, de ase
menea, jerbe de flori la 
Monumentul eroilor Var
șoviei „Nike“, precum și 
coroane de flori la -Cimi- 
tirul-mausoleu din Varșo
via al ostașilor sovietici.

u n
împreună cu ceilalți con

ducători de partid și de 
stat ai țărilor participan
te la întîlnire, au luat par
te tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, membrii delegației ro
mâne, alte persoane ofici
ale.

Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

ATENA 26 (Agerpres). 
— In actualele condiții 
internaționale complexe, 
toți cei cărora le este 
scumpă pacea trebuie 
să-și ridice glasul în apă
rarea ei — se subliniază în 
apelul Comitetului pregă
titor al „Decadei păcii" 
care se va desfășura în 
Grecia în intervalul 2—12 
mai. Sînt prevăzute pen
tru perioada menționată 
marșuri, demonstrații, mi
tinguri, ca și manifestări 
cultural-artistice. Comite
tul pregătitor cheamă opi
nia publică elenă să parti
cipe activ la aceste acți
uni, pentru a_și reafirma 
astfel voința de a fi 
curmată cursa înarmărilor.

MĂGURĂ PUI — MINE
RUL ANINOASA 0—3 (0— 
2). O echipă modestă, dar 
ambițioasă — de remarcat 
că jucătorii ei se întîlncsc 
doar duminica la meci — 
n_a reușit să reziste în 
fața urmăritoarei liderului 
decît 19 minute. Minerii, 
cu cei trei D (Dandreia, 
Dulcu, Doja) în vervă, au 
acoperit bine mijlocul te
renului („gazon" denivelat, 
cu mușuroaie de cîrtiță 1), 
lansînd atacuri susținute 
pe poarta lui Durecea. Pri
mul gol este rezultatul con
lucrării dintre Doja și 
Dulcu, bine angajat în a- 
dîncime, ultimul a șutat 
în colțul stîng. După nu
meroase alte ocazii la 
poarta gazdelor handicapul 
S-a mărit în min. 38 — du. 
pă o cascadă de driblinguri, 
Voiașcitic l_a deschis „prin
tre" pe Doja, care l-a exe
cutat pe bravul apărător

Handbal feminin

Un pas
Simbătă și duminică, Ia 

Tg. Mureș, campioanele ju
dețelor Cluj, Harghita, Hu
nedoara și Sibiu, la hand
bal feminin, au participat 
la faza interserii pentru 
promovarea în divizia B. 
Reprezentanta județului 
nostru, Hidromin Petro
șani, a susținut două lntîl- 
niri cu Știința Ditrău, am
bele soldîndu-se cu un 
rezultat favorabil: 37—18, 
respectiv, 28—13. Mulțumit 
de evoluția „șaptelui" din 
Vale, antrenorul Adrian 
Zarcula aprecia forma deo
sebită a portarilor Oltea 
Stana și Iuliana VițelarU, 

I.C.S. Mixtă Vulcan
încadrează direct sau prin transfer

— doi vitriniori —decoratori

Informații suplimentare la telefon 70292.

Cooparativa meșteșugărească
„Unirea"

cu sediul în Petroșani, 
strada 30 Decembrie nr. 1 A

— încadrează personal pentru funcția de 
paznic

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974 republicată si Decretul 477 din 
1983.

Cei interesați se pot adresa Ia biroul per
sonal ai cooperativei și la telefon 42763.

Mica publicitate

al buturilor din Pul.
La reluare, ostilitățile 

decurg tot în favoarea oas
peților, ratează Voiașciuc 
(55), singur în fața porții, 
dar la o lovitură liberă, a- 
părătorii Ghenczi și Ghi-, 
țan oferă o „lecție des
chisă" colegilor lor din a- 
tac; în urma loviturii de 
cap expediată de Ghițan 
balonul poposește în plasă: 
3—0. Pe fondul ratărilor 
minerilor am asistat la un 
spectacol sportiv cu faze 
alerte, antrenante, arareori 
întrerupt de faulturi, în 
care „vioara întîi" a fost 
formația din Vale, antre
nată de Emil Dobrescu și 
Iulian Bălosu. Excelent, ar
bitrajul prestat de brigada 
din Deva, Lazăr Kelemen, 
Sever Bogdan si Nicolae 
Cor.

La juniori: Măgura Pui 
— Minerul Aninoasa 1—2.

Sever NOIAN

decisiv
precum și incisivitatea Le-' 
liei Iriza (9 goluri), bine 
secondate de Camelia Flo- 
rea și Paraschiva Bălici. 
Cealaltă confruntare, de a- 
semenea, în două manșe 
dintre Pielarul Sibiu si 
M.U.C.A.R.T. Cluj-Napoca 
a revenit sibiencelor: 27-— 
17 și 24—18.

Pentru a promova în di
vizia secundă, Hidromin 
Petroșani trebuie să cîști- 
ge turneul de la Sibiu 
(22—25 mai), Ia care mai 
iau parte Siderurgistul Re
șița, Confecția Drobeta 
Turnu Severin și, probabil, 
Nitramonia Făgăraș. (I.V.) 

nr. 8“. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT carnet student 
pe numele Toma Călin, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3600)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suciu 
Eugenia, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (3598)
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MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATAKU.

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. z. Teletoanei 416U2 
secretariat. 41663, 42464, secții.
Tiparul) Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu. nr. 2, telefon 41365.


