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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE! |
-------- -------------------------------- —---- B

Calitatea reviziilor și reparațiilor
materializată în producția extrasă

fracția de cărbune în 
cest interval de timp.

Schimbul III al zilei 
2 mai a fost schimbul

probele 
utilajele 
de re- 
Astfel, 

mină la 
un ma- 

atît

a-

exe. 
re- 
uti- 
des-

Zilele dc 1 și 2 Mai au 
constituit, pentru toate 
întreprinderile miniere 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, zile de activi, 
tate rodnică pentru 
cutarea lucrărilor de 
vizii și reparații la 
lajele din dotare și
congestionarea principa- 
lelor -căi dc transport. In 
aceste zile s-a executat, 
de asemenea, întreține
rea lucrărilor miniere de 
acces la marile capacități 
de producție, dar mai a- 
les pentru ordonarea 
fronturilor de lucru (prin 
prinderi de front și sus
țineri suplimentare) care 
să permită ca în dimi
neața zilei dc 3 mai, pro
cesul de extracție a căr
bunelui să se reia în 
condiții optime. Evident, 
pregătirea lucrărilor de 
revizii și reparații a ne
cesitat realizarea 
volum important de 
crări miniere care 
condus totodată la
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care s-au făcut 
tehnologice la 
supuse lucrărilor 
vizii și reparații, 
la mina Lupeni, 
care s-a executat
re volum dc lucrări 
de revizie cît și de între
ținere a lucrărilor mi
niere, se raporta, ieri di
mineață, odată cu termi
narea lucrărilor amintite, 
și extragerea unei canti
tăți de aproape 3500 tone 
de cărbune pentru cocs. 
Cea mai mare cantitate 
de cărbune a fost extrasă 
din abatajul frontal nr. 
14 dotat cu un complex 
mecanizat condus de E- 
roul muncii socialiste 
Teodor Boncalo, abataj 
unde în ziua de 1 Mai 
minerii loan Mîrșu, loan 
Silvcșan, Petru Gavrilă 
și lăcătușul Petre Angliei 
au schimbat și sistemele 
angrenaj-motor la stați-

ile de acționare și întin
dere de la transportorul 
din abataj.

In această perioadă re
zultate remarcabile a oh. 
ținut atît pe linia lucră
rilor de revizii și repara
ții cît și a întreținerii 
fronturilor de lucru mi
nerii de la Paro.șeni care, 
la rîndul lor, raportau pe 
lingă o bună calitate a 
lucrărilor de revizii, ex
tracția a 1950 tone de 
cărbune. Rezultate deose. 
bite au obținut minerii 
din brigada condusă de 
Ferencz Fazakaș, mineri 
ce exploatează un com
plex de mare capacitate.

La minele Lonea și Pe
trila care nu dispun de 
mecanizare la nivelul mi
nelor amintite, lucrările 
efectuate în aceste zile 
au fost orientate spre a- 
sigurarea și pregătirea lo
curilor de muncă, lucrări 
în urma cărora s-a 
tras o cantitate de 
proape 4000 tone de 
bune. (Gh. SPÎNU)
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Vizita in țara noastră 
a președintelui Republicii Nicaragua
Vineri, 3 mai, a sosit la 

București, Daniel Ortega 
Saavedra, pre
ședintele Republicii Nica
ragua, care, în fruntea unei 
delegații oficiale, efectuea
ză o vizită de lucru în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, 
unde au fost arborate dra
pelele de stat ale Republi
cii Nicaragua și Republicii 
Socialiste România, oaspe
ții au fost salutați de to

varășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis_ 
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
de alte persoane oficiale.

☆
In cursul zilei de vi

neri, Daniel Ortega Saave
dra, președintele Re
publicii Nicaragua, a vi
zitat Cooperativa agricolă 
de producție din comuna

Afumați, Sectorul agricol 
Ilfov.

In timpul vizitei, pre
ședintele nicaraguan și-a 
exprimat satisfacția pen
tru prilejul de a cunoaște 
modul de organizare a ac
tivității cooperativei și â 
felicitat pe țăranii coope
ratori din Afumați pentru 
realizările obținute, le-a 
adresat un salut călduros 
din partea sa, a membrilor 
delegației niearaguane.

Convorbiri între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Nicaragua 
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia a avut vineri după-a. 
miază, la Snagov, convor
biri cu Daniel Ortega 
avedra, președintele 
publicii Nicaragua.

La convorbiri, au partici
pat persoane oficiale 
mâne și niearaguane.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu a salutat 
membrii delegației oficiale 
a Republicii Nicaragua și 
a subliniat că actuala vizită 
constituie o nouă expresie 
a relațiilor prietenești 
tornicite între țările 
popoarele noastre.

Președintele Daniel 
tega Saavedra a mulțumit 
călduros pentru posibili
tatea de a vizita România
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ro-
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și și-a manifestat încrede
rea că întîlnirea și convor. 
birile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor re
prezenta o contribuție im
portantă la întărirea și 
extinderea cooperării bila
terale, la eforturile între
prinse pe plan internațio
nal în vederea edificării 
unui climat de pace, secu
ritate, colaborare și înțe
legere între națiuni.

In cursul convorbirii a 
fost exprimată satisfacția 
față de dezvoltarea rela
țiilor economice și politice 
dintre țările noastre 
în perioada care a trecut 
de la victoria revoluției 
populare în Nicaragua și 
au fost discutate probleme 
privind intensificarea co
laborării politice și econo-

mice româno-nicaraguarie.
Președintele Daniel Or

tega Saavedra a dat o 
înaltă apreciere politicii ex. 
terne dinamice, consecven
te a României în direcția 
soluționării pe cale pașni
că, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, pro
movării unei politici de 
dialog, de pace, înțelegere 
și colaborare între națiuni. 
In același timp, el a mul
țumit pentru solidaritatea 
manifestată consecvent de 
România cu lupta poporu
lui din Nicaragua, pentru 
apărarea independenței și 
suveranității naționale, pen
tru dezvoltarea economi- 
co-socială de sine stătă
toare.

(Continuare în pag. a 4-a)

Dimensiunea eroismului (HI)
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tradiției de fruntași j

Sectorul Vil, I. M. Vulcan

Ambiția redobîndirii

Nimic nu părea, la în
ceputul anului să împie
dice colectivul sectorului 
să-și realizeze ritmic pla
nul. Ba chiar, la sfîrșitul 
lunii ianuarie sectorul în
registrase un 
plus față de 
Dar a venit luna februa
rie și, odată cu ea, a ve
nit și neprevăzutul. Une
le necazuri, obiective 
ce-i drept, generate de 
condițiile speciale de ză- 
cămînt au îngreunat ac
tivitatea de producție, 
sectorul înregistrând pe 
luna respectivă un minus 
de 5300 tone și de atunci, 
minerii, maiștrii, 1 
cienii, toți oamenii 
cadrul sectorului nu 
decît un singur gînd; să 
recupereze minusul, 
luna martie s-a 
Un plus de 148 tone, 
în luna aprilie din 
plusuri la extracția 
cărbune, însă nu în sufi
cientă măsură pentru re
cuperarea minusului. A-(Continuare în pag. a 3-a)

lucru nu a demobi- 
ci, dimpotrivă, a

oarecare 
prevederi.

tehni- 
din 

i au

In 
obținut 

iar 
nou 

de

cest 
lizat 
ambiționat întregul colec
tiv. Toți știu că sectorul 
VII era unul dintre sec
toarele fruntașe ale mi
nei și fac tot ceea ce este 
posibil pentru a remonta 
această frumoasă tradiție 
care era una din caracte
risticile sectorului. In a- 
cest sens, după cum ne 
argumenta șeful sectoru
lui, ing. Aurel Matiaș, 
unul dintre bunii mese
riași ai minei, la nivelul 
sectorului s-au întreprins 
măsuri deosebite pentru 
ca eforturile minerilor 
să fie încununate prin 
recuperarea minusului și 
a locului fruntaș pe în- l 
treprindete. Dealtfel, 
asigura ing. Aurel Ma 
„nu s-a renunțat nici 
clipă la angajamentul 
sumat pentru acest an

G. CHIRVASĂ

In cadrul sectoarelor 
minei Uricani, un im
portant rol le revine me
seriașilor de Ia sectorul 
V general, sector ce se 
ocupă cu 
și revizuirea

întreținerea 
utilajelor 
din sub-

In cadrul filelor din e- 
popeea vitejiei armatei ro
mâne în războiul antifas
cist și cucerirea victoriei 
istorice de la 9 mai 1945 
no permitem să redăm, din
tre numeroasele pilde de 
eroism ale ostașilor noștri, 
acțiunea temerară a unui 
copil de 13 ani, pe nume 
Stîrcu Nicolae, dc loc din 
Petrila, devenit în anul 
1945 erou al luptelor pur
tate de Batalionul 10 Vînă- 
tori de munte în Ceho
slovacia.

...Pe la începutul anului 
1945, un copil ce abia îm
plinise 13 ani s-a prezentat 
la unul din 
români, cerîndu-i 
să fie primit ca 
Toți cei de față : 
seră rugămintea i 
te, dar mai ales i

nul de a se întoarce acasă 
la părinții săi din Petrila. 
In fața acestui refuz cate
goric, copilul pleca, dar nu 
acasă. Din tren în tren sau

9 MĂI
zi simbol a 

poporului român 
(1877 — 1945 — 1985]
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jos, el a reușit să ajun, 
în aprilie 1945, tocmai 

Cehoslovacia, acolo un
se dădeau lupte acerbe

telor române și sovietice. 
Surprinși de această apa
riție, comandantul Divi
ziei 2 munte (din cadrul 
Armatei I română) și ofi
țerii din statul-major ho- 
tărîră trimiterea copilului 
în țară cu prima ocazie. 
Pînă atunci, el a fost e- 
chipat cu ce s-a găsit la 
comandament, încredințîn- 
du-i-se sarcina de a trans
mite corespondența 
diferiți ofițeri de i 
jor. Dar, dîndu-și 
că în următoarele 
fi trimis în țară, 
a dispărut dc la comanda
ment. Aproape în același 
timp, plutonul sergentului

i dintre 
stat-ma- 

seama 
zile va 
copilul

comandanții 
i acestuia 

voluntar, 
îi asculta, 
cu zîmbe- 
cu îndein-

și instalațiilor 
teran.

pe
gă,
în
de
pentru zdrobirea ultimelor 
rezistențe hitlerisțe ce se 
opuneau înaintării arma.

D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC OMAGIAL
„40 dc ani de Ia victoria asupra fascismului. 

Realizări și perspective în dezvoltarea societății 
românești".

Constructorii de utilaj minier, la datorie
La toate utilajele și 

instalațiile de la I.U.M. 
Petroșani s-au executat, în 
zilele de sărbătoare, veri
ficări și reparații necesare, 
care nu se pot face în tim
pul programului de lucru. 
I-am găsit la datorie veri- 
ficînd protecțiile în stația 
de distribuție și TRAFO 
pe electricienii conduși de 
comuniștii Alexa Tofan

și Bela Garboi, iar la sta
ția de ccmpresoare erau in 
piină activitate lăcătușii 
și mecanicii Vasile Sav, 
lom Folaveghi, Cornelia 
Chirian. Echipa de lăcătuși, 
condusă de Nicolae Morar, 
sudorii Ludovic Burian, 
Iulian Grozavu, Emeric
■Guzrami și Gheorghe Bu
rian lucrau la conducta de

aer comprimat ce va ali
menta forja. In hala mo
nobloc, unde sînt utilajele 
grele, erau prezenți elec
tricienii Pavel Toth, Ervin 
Kantor, Carol Nagy și lă
cătușii Ioan Prodan, Ioan

Oprean, 
Felician

de sudat cap la cap și fie
răstraie hidraulice, au ve
rificat instalații electrice 
Gelu Giurgiu, luliu Berei, 
Adrian Rotaru, Gheorghe 
Mateiță. Mașinile de debi
tat cu fotocelulă au fost re

Muntean, Aurel 
Mihai Rebendici, 
Lăban.

In traveiâ I, la

Wilhelm LOJADI, 
corespondent

mașinile (Continuare în pag. a 2-a)
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Ieri, la Teatrul de stat 
din Petroșani, a avut loc 
simpozionul „40 de ani dc 
la victoria asupra fascis
mului. Realizări și pers
pective în dezvoltarea so
cietății românești", ma
nifestare științifică or
ganizată de Comitetul ju
dețean de partid Hune
doara și Institutul cen
tral de cercetări economi
ce din București. Lucră
rile acestei reuniuni ști
ințifice, integrată în am
plele manifestări istorice, 
politico-ideologice și cul
tural-educative organiza
te în întîmpinarea zilei 
de 9 Mai, cînd poporul 
nostru aniversează 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și „Ziua in
dependenței României", 
au fost deschise de tova
rășa Maria Mitrofan, 
cretar al Comitetului 
dețean Hunedoara 
P.C.R. La simpozion 
participat numeroși 
meni ai muncii din 
lea Jiului, conducător 
întreprinderi și instituții, 
activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de

se-
ju- 

al 
au 

oa- 
Va- 

i de

tineret, de masă și ob
ștești.

Desfășurate în această 
perioadă cînd minerii Văii 
Jiului, toți oamenii mun. 
cii, sînt însuflețiți de mă
rețele înfăptuiri din cea 
mai rodnică epocă istori
că, „Epoca Nicolae 
Ceaușesc u“, lu
crările simpozionului au 
reliefat semnificațiile com
plexe ale evenimentelor 
de acum 40 de ani, care 
au deschis noi perspecti
ve în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei. Au 
susținut comunicări știin
țifice tovarășii : Radu
Bălan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R. — „Ju
dețul Hunedoara la a 40-a 
aniversare a victoriei 
asupra fascismului" ; 
prof. dr. Barbu Petrescu, 
director general al Insti
tutului central de cerce
tări economice din Bucu
rești — „Concepția pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu privind dez_

(Continuare în pag. a 3-a)
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Un pictor al peisajului și florilor
GEORGE STOICA

Holul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petro
șani găzduiește în aceste 
zile .expoziția de pictură a 
artistului plastic George 
Stoica, din Craiova. Cerce
tător în domeniul arheolo
giei — în viața de zi cu zi, 
George Stoica se dorește a 
fi un poet al culorilor aș
ternute pe pînză. Ne-ani 
întîlnit, privindu-i tablou
rile, cu pictura autentică, 
unde fiecare trăsătură de 
pensulă devine o compo
nentă a unui univers do
minat de lumină.

Sentimentele pictorului 
țîșnesc din fiecare tablou, 
imaginile capătă sensuri 
noi, dînd la iveală stările 
sufletești ale artistului.

Din 196? și pînă în pre
zent artistul plastic a avut 
peste 60 de participări ex- 
poziționale în cadrul sa Ilorațiu ALEXANDRESCU

Unitatea cu autoservire nr. 277 situată în cartierul „Vîscoza** din orașul Lu- 
peni. este una dintre unitățile cu servire exemplară în cadrul I.C.S. Mixtă Lu- 
peni.

Foto: Robert TAVIAN

(Urmare din pag. I)

vizuite de brigada condusă 
de Samoiiă Gabor și Stelu 
ța Tervelei, in care sint 
Lăcătușii Eden Apti. Anton 
Petei, Petru Bolea. Cezar 
Ctlțu și Octavian Izvorea- 
nu Nici instalațiile de ri
da at din acest sector de 
a< t.vitate nu au fost uitate, 
formația comunistului Li- 
viu Bodea s_a dovedit la 
înălțime.

In secția de hidraulică 
minieră, la mașinile agre
gat. erau prezenți lăcătușii 
Iuliu Pop, Gheorghe Pop. 
Lucian Nicolaescu, Gheor
ghe Drăgănescu și electri
cienii Constantin Răspopa, 
Dumitru Negricea. Alexan
dru Macavei și Luca Be- 
jan. Și în sectorul prelu
crări la cald, adică turnă
toria de oțel, forjă și trata, 
ment termic la fiecare cup
tor și utilaj erau prezenți 

loanelor de artă plastică 
sau prin expoziții perso
nale. A expus în toate ma
rile centre ale țării dar și 
în Franța, Spania, Portu
galia, Maroc, Italia, Gre
cia, Turcia, Malta, Tunisia, 
Brazilia, Uruguay, Argen
tina, R.F.G., Belgia, ș.a. 
Este la a treia sa prezență 
cu o expoziție personală în 
Petroșani. Se exprimă atît 
prin pictură cît și prin 
sculptură, metaloplastie, 
ex libris.

In esență, George Stoica 
este un peisagist de mare 
sensibilitate, culorile sale 
punînd lumina, picătură 
cu picătură, în fiecare i_ 
magine. Simțim în tablou
rile sale fertila căutare a 
noului, pasiunea cu care se 
apropie de flori, de na
tură, în general.

electricienii și lăcătușii ca
re au verificat și schimbat 
piesele uzate și uleiul din 
transformatoarele de fontă. 
Electricienii Ion Diviricea- 
nu, loan .Jula. Cornel Tio- 
dar. Nicolae Șerban, Va
ier Florea, Li viu Vlaicu,Constructorii de utilaj minier, ia datorie
Petru Zoltun, Voicu Feni- 
șer, Tiberiu Lehard, ingi
nerii Nicolae Cseka, Mihai 
Popov, au lucrat la auto
matizarea cuptorului de 3 
tone. Lăcătușii Constan
tin Costache. Ion Ilelj, Con. 
^tantin Balaur, Vaier Dră- 
goi. Vaier Dobreail, Ionel 
Aușan, Aurel Mielea, loan 
Dăjic, Ionel Costică au ve- 

i ificat instalațiile hidraulice 
ale cuptoarelor de topit

Incinta minei, 
de la zi la zi 
mai frumoasă

Timpul ploios este pe 
deplin favorabil plantări
lor de flori și pomi orna
mentali. De acest lucru a 
beneficiat personalul TESA 
de la I.M. Uricani care, cu 
capetele acoperite de bluze 
și salopete au înfruntat ra
falele de ploaie măruntă și 
rece a primăverii și au ie
șit la plantări de flori pe 
rondurile proaspăt amena
jate în jurul pavilionului 
administrativ. Pentru acti
vitatea desfășurată s-au re
marcat sing. Sendile Ma- 
xer, Veronica Mărăscu. 
Brîndușa Maier, Maria 
Seczi, Mărioara Stoi, A_ 
dela Ciobanu, ing. Doina 
Moța. Lenuța Purce, Car
men Giurgea, funcționa
rele Marioara Scorpie, Tu- 
dorița Ciupitu, Florica
Bangriu, Eleonora Marcu, 
Georgeta Todea, Doina 
Păcurar, Edith Pintec, Vio
rica Răgan.

Flavius SPRIESCU

oțel, benzile de transport 
nisip și cuptoarele de uscat 
miezuri.

La montarea recipientu
lui de la ciocanul matrițor 
au fost prezenți lăcătușii 
Ion Văduva, Ion Creangă, 
loan Cristea, Cornel Buda, 

zidarii Francisc Tarr, Er
nest Tocar, Ștefan Cârstea, 
electricienii din formația 
comunistului Petru Duță, 
Nicolae Almășan, Gheorghe 
Rus, Nicolae Daisa, Marian 
Cârstea, au revizuit insta
lațiile de ridicat din secto
rul cald.

Verificarea cuptoarelor 
și înlocuirea componente
lor la sistemul de acționare

Dimensiunea eroismului
(Urmare din pag. 1)

Vasile Murgu din Batalio
nul 10 Vînători de munte 
a fost oprit în fața satului 
Vesely, nu prea departe 
de rîul Morava. In apro
pierea acestuia, spre vest, 
trecea o cale ferată, din. 
colo de ale cărei șanțuri, 
pe o poziție dominantă, se 
găseau două cazemate ger
mane care țineau sub foc 
tot cîmpul pe care ar fi 
trebuit să înainteze ostașii 
români. Situația devenea 
din ce în ce mai dificilă. 
Zilele și nopțile se scur
geau greu, cu ploaie mă
runtă, rece și o ceață ce 
nu se mai ridica. Intr-una 
din nopți, sergentul Vasile 
Murgu se trezi alături de 
el, în tranșee, cu un soldat 
avînd o făptură destul de 
stranie. Avea pe cap o 
cască mult prea largă, în 
picioare niște bocanci prea 
mari, iar la brîu o centură 
de care erau prinse multe 
grenade nemțești. In mîini 
purta un automat. (De un- 
de-l procurase oare ?)

— Mă cheamă Stîrcu 
Nicolae și vreau să mă pri
miți să lupt alături de voi, 
a cerut copilul direct și ho- 
tărît.

Impresii de spectator „Vraja circului”
După un bun obicei, Cir

cul de stat București este, 
din nou, oaspetele Văii 
Jiului. De data aceasta, 
spectacolul „Vraja circu
lui" a fost prezentat in zi
lele de sărbătoare, în pe
rioada 30 aprilie — 5 mai. 
Sub cupola amenajată pe 
locul vechiului stadion, o 
trupă cu dragoste de me
serie a îneîntat mii de 
spectatori mici și mari, co
pii, părinți și... bunici. Spec
tatorii de circ nu au vîrstăl

In ansamblu, spectaco
lul circului de stat este 
bogat, divers, te ține, 
cum se spune, cu sufletul 
la gură". Un clasament al 
evoluțiilor bune e greu de 
făcut.

Numărul de cea mai ma
re atracție și cu cel mai 
mare grad de periculozita

a acestora din tratamentul 
termic au fost executate de 
lăcătușii Leon Pitic și Ni
colae Cotigă, de electricie
nii Marin Preda, Vasile 
Buhuș, Horea Costinaș, Ion 
Turc, Florin Gui, Sorin Su- 
ciu. Schimbarea uleiului și 

revizia strungului și freze
lor le-a revenit lăcătușilor 
Ion Olvedi, Andrei Deneș, 
Mihai Racz, Nicolae Lu- 
panciu. Ion Gherman, Ho
rea Tuhuț, Constantin Da
mian, electricienii Vintilă 
Demeter, Gheorghe Bende, 
Constantin Mura, Lauren- 
țiu Stroe.

Piesele necesare acestor

— Bine, dar nu-ți dai 
seama ? Aici e linia întîi I

— Știu 1
Sergentul, cil cîțiva ani 

buni mai vîrstnic, îl primi; 
din ac' i moment, copilul 
fiind nelipsit din toate ac
țiunile plutonului. In cu. 
rînd, printr-o acțiune ra
pidă și hotărîtă, ostașii 
români eliberară satul 
Vesely, punînd stăpînire 
pe calea ferată din apro
piere. Mai departe era lim
pede că nu se putea înain- 
ta decît distrugînd cele 
două cazemate dușmane. 
Chemîndu-și ostașii, ser
gentul Murgu hotărî consti
tuirea unei grupe de șoc 
din trei militari experi
mentați care să încerce dis. 
trugerea puternicelor guri 
de foc. Nicolae Stîrcu era 
și el martor la această 
consfătuire. După ce a as
cultat planul, fără a mai 
sta pe gînduri, înarmat cu 
grenadele de care nu se 
despărțea niciodată, cu au
tomatul în mînă^ a început 
să se strecoare tîrîș prin 
șanț. Cînd ceilalți i_au ob
servat lipsa, era departe, 
în apropierea cazematelor. 
Cei trei ostași din grupa 
de șoc au pornit după el. 
Ajungînd neobservat lingă 

te este, fără îndoială, dre
sura de lei. O mai veche 
cunoștința a spectatorilor 
de circ din Romania, polo
nezul Jaroslav Pajok (de 
data aceasta fără... bici) s-a 
„jucat" cu fioroșii lei, așe- 
zindu-i, reașezindu-i, muș- 
truluindu-i ca pe niște pi- 
sicuțe, spre desfătarea spec
tatorilor care aveau respi
rația „tăiată". Este în- 
tr-adevăr o artă !

Pentru majoritatea ’spec
tatorilor... preșcolari, apa
riția in arenă a elefantului 
Trompi a constituit un 
semn de mirare mare... cît 
cupola circului. Duo Bucur, 
„părinții" adoptivi ai a_ 
cestuia, l-au făcut să se 
culce cuminte, să danseze 
în ritmul orchestrei și alte 
giumbușlucuri.

O bună impresie au lăsat 

lucrări au fost confecționa
te și recondiționate de aș- 
chietorii Mircea Filip, Ion 
Butulescu, Andrei Orban, 
Sofica Tudorașcu, Ana Cu- 
tuș, Valeria Marina, llie 
Bordescu, Maricica Iștfan, 
Ileana Jenei, sudorii Emil 
Kelemen, Vasile Rus. Și 
în punctul termic au fost 
montate și racordate la 
instalația de termoficare 
pompe și conducte. La a- 
ceste lucrări au participat 
lăcătușii loan Raica, Petru 
Vladislav, Ion Sachelarie, 
Vasile Tucă, Ilca Davidoiu, 
Ileana Vitez, sudorul Pe
tru loncică.

Toate aceste lucrări au 
fost supravegheate și co
ordonate de ing. Gheorghe 
Marc, mecanicul șef, maiș
trii Eug m Geiger, -Mihai 
Telegredean, Vladislav Do. 
rel, Miki Rus, Ioan Gălă- 
țan și ing Gheorghe Rolfa. 

prima cazemată, copilul a 
aruncat în interior două 
grenade. Exploziile aces
tora au fost urmate de de
clanșarea unui foc disperat 
din cea de-a doua caze
mată. Dintr-un salt, micul 
Nicolae Stîrcu fu lîngă pe
retele acesteia. Aruncă și 
aici două grenade și ar
mele inamice amuțiră. 
Cinci hitleriști cu brațele 
ridicate s-au predat ca pri
zonieri copilului de 13 ani! 
In scurtă vreme, în ajuto
rul său au venit ostașii din 
grupa de șoc și restul plu
tonului român, care puteau 
acum să înainteze fără nici 
o rezistență. Cel mai mîn- 
dru de reușita acestei în
drăznețe acțiuni era, evi
dent, voinicul Nicolae Stîr
cu, pe al cărui piept stră
lucea acum „Virtutea Mili. 
tară". (Vezi voi. România 
în războiul antihitlerist. 23 
August 194-1 — 9 Mai 1945, 
Ed. Militară — 1966, p. 
446—456; Ilie Ceaușescu, 
FI. Constantiniu, Mih. Io- 
nescu, 200 de zile mai de
vreme. Rolul României în 
scurtarea celui de-al doilea 
război mondial, Ed. St. și 
Encicl., Buc., 1984, p. 200— 
206).

(Va urma)

ș; trupele invitate de peste 
hotare; virtuozii pe role
— trupa Mecikarov — So
fia, acrobații pe bicicletă
— trupa Rollers — Buda
pesta, artiștii Circului ma
re din Moscova. Cascador ia 
pe cai, realizată de trupa 
Ștefănescu și jocurile ica- 
riene (un număr în care 
artiștii români de circ se 
bucură de o bună aprecie
re pe plan internațional) 
prezentate de trupa Radu
lescu, au desfătat spectato
rii. Pe lîngă aceste apre
cieri credem că se p itea 
realiza o prezentare ' nai 
viguroasă a spectacolului 
(prezentatoarea parcă n_a- 
vea „vlagă"), precum Și e- 
vitarea umorului slab, a 
limbajului și gesticii „de 
periferie".

Spectacolul merită vă
zut și îl recomandăm cu 
toată căldura. Vizionare
plăcută !

Mircea BUJORESCU

LA I.U.M.P.

Un nou utilaj 
în dotare

ln secția „construcții me. 
talice" a l.U.M. Petroșani 
a intrat in funcțiune un 
nou utilaj. Este vorba de 
mașina de șamprenat ta
blă — „R.S.6“, utilaj de 
fabricație românească, care, 
eliminind tăierea prin su
dură autogenă, asigura o 
calitate superioară produ
sului finit, precum și în
semnate economii de oxi
gen și carbid. Intrarea in 
funcțiune a noului utilaj 
este încă un succes al con
structorilor de utilaj mi
nier pe care l-au dedicat 
zilei de 1 Mai. (Al. II.)

vă_ informăm
ZILE RECORD. Cele do

ua zile record in producție 
organizate de tinerii de la 
I.M. Vulcan, in cinstea zi
lei de 2 Mai, s-au încheiat 
cu rezultatele scontat?. Va
loarea producției supli- 

1 mentare obținute prin de- 
: pășirea sarcinilor de plan 
3 de către tinerii care lu- 
I crează în formațiile direct 

productive se ridică la pes
te 20 00(1 lei. (G.C.)

FILIALA MUN1C1PA- 
LA A O.J.T. organizează o 
excursie de 7 zile lito
ral, din care o zi est les- 
tinată pentru vizitarea u- 
nor frumoase localități din 
R.P. Bulgaria. Se primesc 
înscrieri numai pînă în 
data de 15 mai.

MODERNIZĂRI DE DRU
MURI. In Uricani au fost 

reluate lucrările de mo
dernizare a arterei rutiere 
principale. Reamintim că 
lucrările de betonare a 
șoselei au lost începute in 
anul trecut, de la Cîmpu 
lui Neag, și se vor desfă
șura pînă la bifurcația Li- 
vezeni — I'g. Jiu. La de
tonarea șoselei, care în pre. 
zent se face în zona din 
fața stadionului de fotbal 
din Uricani, se folosesc u- 
tiiaje moderne, de mare 
productivitate. (V.S.)

EXPOZIȚIE. Muzeul mi
neritului Petroșani, găz
duiește, între 1— 
20 mai, o interesantă 
expoziție de medalii și 
plachete comemorative. Sini 
expuse, de asemenea, docu. 
mente minerești despre 
trecutul exploatării indus
triale a cărbunelui în Va
lea Jiului și în bazinul din 
Banat, ca și despre mișca
rea muncitorească din a- 
ceste zone cu bogate tradi
ții revoluționare. Expun 
Ioan Velica și loniță Pă
dure. Vizionarea; zilnic, în
tre orele 10—18. (I.B.)

COLECTIVUL condus 
de Francisc Kelemen, șe
ful Districtului de drumuri 
Livezeni a asigurat repa
rarea DN 66, pe defileul 
Jiului, prin plombarea tu
turor gropilor. Lucrarea 
de foarte bună calitate 
fost executată în 
scurt, 
rea parapeților 
porțiunea de care 
de acest colectiv. 
ȚAȚARCA)

a 
termen 

A început și vărui- 
pe toată 

răspun- 
(Toma

Late cu tîlc. Casa pensio
narilor se afla pe Strada 
Tineretului. Activitatea a- 
cestui așezămînt demons
trează că veteranii Petrilei 
au parte, precum eroii 
basmelor noastre, de . ti
nerețe fără bâtrînețe". (I.V.)

I
I
I

Rubricâ realizată de 
Ion MUSTATĂ

întim-
curiozi-
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| Simpozion științific omagial !
I' „40 de axii de la victoria asupra fascismului. Realizări și perspective în j

dezvoltarea societății românești".
(Urmare dm pag. 1)

voltarea economico-socia, I lă a României" ; Mircea I Valea, Muzeul de istorie
al județului Hunedoara 

■ — „P.C.R., organizatorul I" și conducătorului luptei 
antifasciste a maselor 
populare"; Vasile Ionaș, 

I cercetător științific la I Arhivele statului din De
va — „Contribuția arma- 

| tei române la infrîngerea 
. hitlerismului"; dr. Gheor. 
| ghe Dobre, cercetător ști- 
■ ințific la Institutul de e- 
! conomie socialistă — „23 
! August 1944 — 9 Mai 1945 
Iîn economia românească";

dr. ing. Corneliu Russu, 
| directorul Institutului de I economie industrială —

„Coordonate ale dezvoltă- 
| rii economice în acești 
I 40 de ani" ; Grigore Cor- 
I lan, șef de sector la Insti- 
| tutui de economie socia-

mineritului din Valea 
Jiului în Epoca 
Ceaușescu".

Comunicările științifi
ce prezentate, constituin- 
du-se într-o vie și expre
sivă manifestare de evo
care a istoriei glorioase și 
a prezentului măreț, al 
poporului nostru, au re
liefat pagini din vitejia 
ostașilor români în lupta 
împotriva hitlerismului, 
avintul revoluționar al 
maselor populare conduse 
de Partidul Comunist Ro
mân, marile înfăptuiri so
cialiste, cu deosebire du
pă Congresul al IX-lea, 
de cînd în fruntea parti
dului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revo
luționar înflăcărat și pa
triot ardent, consecvent

luptător pentru progre- | 
sul și prosperitatea pa- ■ 
triei, pentru pace și cola- i 
borare intre popoare. In- | 
tr-o concepție riguros ■ 
științifică, simpozionul a I 
evocat pagini istorice ne- . 
muritoare, profundele I 
transformări din acești I 
ani glorioși și perspecti- | 
vele mărețe ale României, ■ 
izvorîte din documentele ! 
Congresului al XlII-lea 
al partidului.

Xn încheierea simpozio. • 
nului a avut loc un reu- | 
șit spectacol muzical-li- . 
terar susținut de corul | 
„Armonii tinere" de la In- ■ 
treprinderea de utilaj mi
nier Petroșani, corul 
de cameră al elevilor I 
de la Liceul de materna- I 
tică-fizică și de actori ai | 
Teatrului de stat „Valea , 
Jiului". e

„Stăpîni pe volan“
Duminică, 28 aprilie, a 

avut loc concursul „Stăpîni 
pe volan", în orașul Vul
can, la sediul garajului 
I.T.A. unde au participii 
conducători auto din ca
drul autobazei 1 T.A Pe
troșani.

Comisia formata din șe
ful autobazei, secretarul 
organizației U.T.C., pre
ședintele sindicatului și 
tehnicianul cu siguranța 
circulației au dat dovadă, 
ca de fiecare dată dealtfel, 
de multă exigență.

Concursul a constat din 
proba teoretică, pe bază 
de chestionar la siguranța 
circulației și protecția 
muncii, cît și din proba 
practică.

Concurenții au fost îm. 
părțiți în două grupe: pină 
la 26 de ani și peste 26 de 
ani.

La grupa pînă la 26 de 
ani s-au clasat: pe locul 
I Efta Constantin, II Ma
rius Balamat, III Ion Un- 
gureanu. La grupa peste 26 
ani: locul I Iosif Chisa, II 
Constantin Popescu, III 
Ion Gonciulea.

Lucreția BELDEA

I listă — „Știința, forță de 
producție a dezvoltării 

| societății românești";
Gheorghe Zaman, cerce- 

| tător științific la Institu- 
I tul de economie socia- 
1 listă — „Sporirea eficien- 
• ței economice, cerință 
I principală a dezvoltării 
■ intesive a economiei ro

mânești"; dr. Iulian Dâ- 
I nescu, director științific 
■ al Institutului de econo- 
Imie mondială — „Partici

parea României la cir- 
| cuitul economic mon- 
■ dial"; ing. Iulian Costes. 
I cu, director general al 
I Combinatului minier Va.

lea Jiului — „Schimbări 
calitative în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a

r
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Ambiția redobindiriiy

tradiției do fruntași
(Urinare din pag. I)

a da peste plan 1500 tone 
de cărbune și a realiza 
suplimentar 300 ml la 
lucrările de deschideri".

In privința angajamen
tului, cel mai concludent — 
producția de cărbune — nu 
există nici un obstacol în 
realizarea lui. In acest 
sens, odată cu terminarea 
panoului 3, s-a trecut la 
exploatarea panoului 7, 
din stratul 7, blocul zero, 
brigada lui Murărașu Mir
cea, considerată cea mai 
bună brigadă a sectoru
lui, preluînd sarcinile de 
plan ale unui abataj cu o 
linie de front de 120 tn 
Repartizarea celei mai 
bune brigăzi în acest a- 
bataj a confirmat, minerii 
realizînd producții de 320 
tone pe zi, însă s-au an
gajat că în curînd vor 
realiza pînă la 450 tone 
zilnic. Lucrul este posibil 
dacă avem în vedere că 
în acest abataj cu susți
nere individuală, în care 
acționează o combină de 
abataj s-au obținut pro
ductivități medii de pînă 
la 8 tone pe post. Totoda
tă, cealaltă brigadă con
dusă, de curînd, de Con
stantin Sufragiu, 
lucrează într-un
similar din panoul 2 ob- 

deocamdată, pro- 
de peste 

pe post, a-

abataj frontal în stratul 
4, blocul zero, cu o capa
citate de 150 tone pe zi. 
Brigăzile de pregătiri 
deschideri conduse 
Ștefanache Pricop, 
stantin Purcariu, 
Iriza, Dumitru 
care conduce o 
nou formată, Makai Kal- J 
man și Dumitru Cîmpea- ț 
nu realizează în medie 1 
70—80 ml pe lună, dar au ? 
fost și vîrfuri de 100 ml ) 
pe lună. Peste tot în ca. î 
drui sectorului există un J 
climat bun de muncă, o 1 
intensă preocupare pen. ț 
tru recuperarea restan- i 
țelor. Brigada lui Purca- » 
riu conturează un nou oa- Ș 
nou, 8, în stratul 7, bio- i 
cui zero, mergînd la în- ? 
tîlnire cu brigada lui Iri- ț 
za, cea a lui Pricop re- 4 
deschide o galerie de « 
bază a panoului 4, cea a J 
lui Makai reprofilează o ț 
galerie de la un profil în- I 
gust de 8 mp la 16 mp. ? 
Totodată, au fost luate 1 
măsuri pentru îmbună- ț

și 
de 

Con- 
loan 

Angliei, 
brigadă

care 
abataj

ține, 
ductivității 
7 tone 
vînd toate premisele rea
lizării unor randamente 
mai mari. Rezultate bune 
obțin și brigăzile din cele 
două abataje cameră ale 
sectorului, cea condusă 
de Grigore Cojocaru, în 
stratul 3 blocul zero și 
cea condusă de Tranda
fir Vizeșteanu, din stratul 
5 blocul 2. In curînd, va 
intra în funcțiune un nou

tățirea fluxului de trans. : 
port, trecindu-se la trans_ )

I

(
*
*

î

prima 
deja 

în 
de-a

portul cu benzi — 
bandă funcționează 
— urmînd să intre 
funcțiune și cea 
doua peste cîteva zile. Se 
muncește cu tragere de 
inimă, cu convingere, cu 
hotărîre pentru a învinge 
orice greutate ce se i- 
vește, mai ales în condi
țiile specifice de zăcă- 
mînt, care deocamdată nu 
permit introducerea 
canizării. Insă și așa, 
menii sînt hotărîți să 
că tot ceea ce depinde 
ei, pentru îndeplinirea 
xemplară a sarcinilor 
plan și a angajamentului 
asumat, redobîndind fru
moasa tradiție de frun
tași care i-a consacrat.

me- 
oa- 
fa- 
de 
e. 
de

Cum poate Ii întărit ro
lul căminelor de nefami
liști, al calității vieții tine
rilor ce locuiesc in ele, in 
stabilizarea forței de mun
ca la minele Văii Jiului ? 
Acestei întrebări i-au cău
tat răspuns dezbaterile re
centei consfătuiri de lucru 
organizata la Petroșani, de 
Consiliul municipal a) sin
dicatelor pe tema: „Preo
cuparea organelor și orga
nizațiilor sindicale, ale 
U.T.C., a conducerii 
l.A.C.C.V.J. și a celorlalți 
factori de răspundere pri
vind asigurarea condiți
ilor de cazare și masă, a 
pregătirii politice și cultu- 
ral-educative, a întăririi 
ordinii și disciplinei în că
minele de nefamiliști".

Precedată de controale, 
la fața locului, marcată de 
caracterul de schimb de 
experiență și exprimare a 
opiniilor, consfătuirea a 
abordat problematica că
minelor de nefamiliști în 
întreaga ei complexitate. A 
ieșit în evidență efortul 
consistent pe care Combi
natul minier, prin între
prinderea sa de profil 
l.A.C.C.V.J. Petroșani — 
îl face pentru a se asi
gura condiții tot mai bune 
de viață celor peste 2500 
de tineri găzduiți în că
minele de nefamiliști. Se 
au în vedere, în acest e- 
fort, bineînțeles, cerințele 
crescînde de cazare și con
fort pe oare le implică ne
mijlocit venirea și stabili
zarea in Valea Jiului a 
noilor eșaloane de tineri 
pentru completarea forței 
de muncă la unitățile mi
niere. De aceea, de curînd 
a fost dotat cu cele nece
sare noul cămin de nefa
miliști G-18 din orașul 
Lupeni, cu o capacitate de 
cazare de 220 locuri și 
condiții de confort deose

bit, iar la Uricani s-a ter
minat de amenajat un alt 
cămin dispunind de 204 
locuri. Să mai amintim că 
recent au fost aduse îm
bunătățiri gospodărești — 
zugrăvire și igienizare, re
parații la clădiri, revizui
rea instalațiilor de alimen
tare cu apa, energie etc — 
la o serie de cămine ca 
nr. 12 Uricani, 3 l’etrila 
(de curînd dotat cu mobi
lier nou), cel al I M. Dîlja 
și altele.

Lucruri bune, eforturi 

CALITATEA VIEȚII IN CĂMINELE OE NEFAMILIȘTI> > 

liant al stabilizării forței de muncă miniere
J»

materiale s-au făcut și Se 
fac din partea l.A.C.C.V.J. 
pentru ridicarea standar
dului de confort și viață 
in căminele de nefamiliști. 
Cu toate acestea, dezbate
rile consfătuirii — pornind 
și. de la constatările con
troalelor efectuate la fața 
locului de factori cu res
ponsabilități în acest sens 
— au reliefat o serie de 
neimpliniri, de neajunsuri 
șl aspecte negative din că
minele de nefamiliști. Ma
joritatea deficiențelor sem
nalate sînt de ordin gospo
dăresc: deficiențe la insta
lațiile de apă ale spălătoa
relor și la dușuri, la insta
lațiile electrice, la canali
zare, la instalațiile sanita
re ale grupurilor sociale ; 
.uși și geamuri cu clanțe 
lipsă, cu defecțiuni la în
chizătoare; lipsesc oficiile 
pentru pregătirea mîncă- 
rii calde; trusele posturi
lor de prim-ajutor nu sînt 
dotate cu materialele ne

cesare prevăzute de ba
rem; starea de curățenie 
neîntreținută corespunză
tor de către personalul de 
îngrijire, dar, mai ales, 
nepăstrată de locatari, ca 
de exemplu la căminul 7 
Vulcan unde tinerii vin de 
la mină în hainele de lu
cru.

De ce toate acestea? Dez
baterile consfătuirii s-au 
axat îndelung, critic și au. 
tocritic, pe aspectele ce 
constituie de fapt răspun
sul la întrebare. Viața, rea- 

lîtatea cotidiană demons
trează ca efortul material 
de dotare, de amenajare 
plăcută a interioarelor, de 
creare a unei ambianțe de 
confort și civilizație, făcu
te de l.A.C.C.V.J., i)u este 
totul. Mai lipsește ceva 
foarte important: deprinde
rea beneficiarilor cu aceste 
condiții create — tineri ne
familiști — de a se auto- 
gospodări cu simțul răs
punderii sociale, de a păs
tra cu același simț bunu
rile din dotarea camerelor 
în care locuiesc, ale cămi
nelor în ansamblul lor. 
Dar, pentru a manifesta a- 
cest simț gospodăresc din 
propria conștiință, a pune 
preț pe curățenie, ordine, 
disciplină — înseamnă a-i 
educa pe tineri în spiritul 
acestor precepte ale vieții 
ordonate, Civilizate. Ce se 
face pentru a modela la 
tinerii din căminele de 
nefamiliști asemenea tră
sături etico-.morale 7

Pentru a se crea cadrul 
necesar bunei gospodăriri 
— au subliniat dezbaterile 
consfătuirii —, pentru cu
rățenie, ordine și discipli
nă se cere o susținută im
plicare din partea comite
telor de cămin in proble
mele autogospodăiirii. În
ceputul s_a făcut în acest 
sens; s-a elaborat un nou 
regulament-cadru de orga
nizare și funcționare, pe 
baza căruia să se organi
zeze adunări anuale pen- 

tru analize și alegeri ale 
comitetelor de cămin. .Rău 
este că nu peste tot aceste 
comitete î.și trăiesc viața. 
La unele cămine (Dîlja, Li- 
vezeni, Vulcan) analizele 
anuale au intirzi.it nejusli. 
ficat, iar comitetele de că
min nou alese nu au fost 
afișate pentru a fi cunos
cute de locatari. Aclivita- 
tea unor astfel de comitete 
este ca și inexistentă, nu 
poate avea nici un aport 
la mobilizarea tinerilor ne
familiști din cămin in ac
țiuni de autogospodărire, 
politice sau cultural-edu
cative. O altă deficiență — 
tot sub aspect organizato
ric — este și aceea că re
partizarea tinerilor în că
min au a fost făcută ținîn- 
du-se seama de schimbu
rile și sectoarele întreprin
derilor miniere, iar șefii de 
sectoare și alte cadre din 
conducerea acestor unități 
(excepție făcînd Petrila, 
Lupeni și Aninoașa) nu 

vizitează căminele, nu fac 
controale pentru a vedea 
cîți tineri locuiesc și în ce 
condiții, ca să nu mai vor
bim că acești factori de 
conducere ar trebui să spri
jine activ munca de edu
cație in rîndul tinerilor. La 
rindul lor comitetele sin
dicale ale U.T.C. și comi
tetele de cămin au negli
jat, nu au urmărit organi
zarea în bune condițiuni a 
concursului „Cel mai bun 
cămin" sau „Căminul nos
tru, casa noastră", în ve- 

dorea stimulării în rindul 
tinerilor a preocupărilor de 
întrecere pentru buna au- 
togospodărire.

Activitatea cultural-edu- 
cativă în cămine are, fără 
îndoială, un cuvînt greu de 
spus în formarea la tineri 
a unei personalități mar
cate de respect și dragoste 
pentru bunurile sociale de 
care beneficiază, pentru va
lorile etieo-morale ale con
viețuirii în colectivitate. 
Este un domeniu în care 
sînt foarte multe resurse 
de îmbunătățire. Cu tot e- 
fortul material făcut, do
tările cu aparatură de 
practică culturală (în va
loare de peste 160 000 lei) 
constînd din televizoare, 
radiouri, jocuri de șah, 
rummy, mese de tenis ele 
nu sînt folosite, iar în u- 
nele cămine sînt descom
pletate, deteriorate ca de 
exemplu la căminele de la 
Lonea și nr. 5 Livezeni. De 
fapt șl cluburile menite să 

găzduiască acțiunile cul
tural-educative, de petre
cere a timpului liber, nu 
sînt corespunzător amena
jate. Ba, mai rău, unora 
dintre ele li s-a dat o altă 
destinație. Să mai adăugăm 
la acestea faptul că direc
torii cluburilor și bibliote
carii sînt puțin prezenți în 
cămine, că tot la fel de 
puține sint spectacolele da
te de formațiile artistice, 
acțiunile cu cartela, expu
nerile pe teme juridice de 
cunoaștere a legilor țării, 
cele pe teme medicale, pen
tru educația sanitara, ■ că 
se organizează arareori ex
cursii, acțiuni sportive și 
turistice cu' participarea 
tinerilor, că propaganda 
vizuală este ca și inexis
tentă — pentru a avea 1- 
magineu și mai deplin con
turată a insuficienței actu
lui educațional in căminele 
de nefamiliști.

Așadar, căminele de ne
familiști' se impun atenției 

d un domeniu susceptibil 
la un grabnic și necesar 
reviriment al preocupări
lor. Cu o implicare mai 
activă, mai plină de res
ponsabilitate din partea 
tuturor factorilor ■— condu
cerile unităților miniere, 
l.A.C.C.V.J., sindicatele, or
ganizațiile U.T.C., direc
torii de cluburi și case de 
cultură, bibliotecarii,'comi. 
tetele de cămin și adminis
tratorii — resursele de îm
bunătățire a autogospodă- 
ririi, de întărire a ordinii 
și disciplinei, de afirmare 
a actului educațional, pot 
și trebuie să fie pe deplin 
mobilizate pentru a deter
mina . ridicarea, cu adevă
rat, a calității vieții în Mi
nimele de nefamiliști din 
Valea Jiului la înălțimea 
cerințelor.

I. BĂLAN

intirzi.it
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Vizita în țara noastră 
a președintelui Republicii NicaraguaConvorbiri între tovarășul Nicolae Ceausescu

? *și președintele Republicii Nicaragua FILWÎE

(Urmare din pag I)

I Tovarășul Nicolae 
; Ceaușescu a subliniat im

portanța pe care o repre
zintă întărirea unității tu
turor forțelor naționale,
patriotice din Nicaragua
pentru asigurarea dezvol
tării libere, independente, 
a poporului nicaraguan pe 
calea progresului economic 
și social.

In spiritul politicii con
secvente a României de 
respect al independenței și 
suveranității naționale, e. 
galității în drepturi, nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, 
președintele Nicolae 
Ceausescu a reafirmat soli
daritatea țării noastre cu 
B■■■■■aBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB BBB BBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBB

zicruziLiTkiTe.d ;n LU/we

lupta poporului nicaraguan 
pentru apărarea dreptului 
de a-și hotărî singur calea 
dezvoltării economice și so
ciale, fără nici un amestec 
din afară. In acejași timp, 
șeful statului român s-a 
pronunțat pentru soluțio
narea prin tratative a pro
blemelor dintre S.U.A. și 
Nicaragua, dintre statele 
din această parte a conti
nentului american și a 
apreciat activitatea desfă
șurată de „Grupul de la 
Contadora", ale cărui ini
țiative pot contribui la re
glementarea pe cale poli
tică a situației din Ame
rica Centrală.

In cadrul convorbirilor 
s-a apreciat că blocada 
economică impusă Repu
blicii Nicaragua — anunța
tă recent de S.U.A. — con

travine normelor și princi
piilor raporturilor dintre 
state și constituie o încer
care de presiune și ames
tec, fiind de natură să cre
eze noi obstacole în calea 
soluționării problemelor e- 
xistente în zonă.

In cursul convorbirilor 
s-a subliniat necesitatea 
de a se acționa consecvent

Dineu
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România', a ofe
rit, vineri, un dineu în o- 
noarea președintelui Repu
blicii Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra. 

pentru o politică de pace, 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, pentru res
pectul independenței na
ționale a tuturor popoare
lor, pentru o conlucrare e. 
gală în drepturi.

Convorbirile s-au des
fășurat într_o atmosferă 
caldă, prietenească.

I

I
I
I

Au participat membrii 
celor două delegații, care 
au luat parte la convorbiri.

Dineul s_a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zonă periculoasă; 
Unirea: Trandafirul 
ben; Parîngul: Zbor 
riculos.

gal- 
pe-

LONEA: Legenda 
lărețului singuratic.

că-

ANINOASA: De patru 
ori start.

VULCAN — Luceafărul: 
Vraciul, I-II.

LUPENI — Cultural i
Glissando, I-II.

URICANI: Ciprian Po- 
rumbescu, I-II.

N.R. Eventualele modi, 
ficări în programarea fil
melor aparțin întreprin
derii cinematografice ju
dețene.

TV 21,50

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă i

vie

mu-

Melodii populare. 
„Pinocchio" — ulti
mul episod. 
„Cenușăreasa".

— Telesport.
— Moment poetic.
— Memoria veșnic

— reportaj.
— Trei melodii... 

zică ușoară.
14,35 Seara Televiziunii 

Cehoslovace.
— Cehoslovacia — anul 

’40. Documentar.
Săptămîna politică. 
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Șlagăre în devenire 
(color), 
concurs
românească.
Seara Televiziunii 
Cehoslovace. Film 
artistic (color).
„Ultimul bal la pis. 
cina din Roznov“. 
Premieră TV.
Telejurnal.

Emisiune- 
de muzică

memento

Manifestări peste hotare consacrate 
„Zilei independenței României"

SOFIA 3 (Agerpres). In 
cadrul manifestărilor or
ganizate în R.P. Bulgaria, 
bibliotecii Universității 
„Kiril și Metodiu" din Ve- 
îiko Tîrnovo i-a fost donat 
un set de cărți românești 
social-politice, de literatură, 
artă, istorie.

Un loc aparte între vo- 
; iumele oferite îl ocupă lu- 
, Crările din gîndirea social- 

politică a tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, secre
tar general al Partidului 

! Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia- 

' liste România.
Mulțumind pentru do

nația făcută, Staniu Gheor- 
ghiev, rectorul Universită
ții „Kiril și Metodiu", a 

1 evidențiat faptul că aceste 
cărți vor contribui la cu
noașterea mai profundă de 
către studenții, cadrele di
dactice și cercetătorii bul
gari a operei tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a altor 
lucrări reflectînd lupta 
poporului român pentru 
libertate, independență, 

i progres social.
it

HARARE 3 (Agerpres). 
La sediul Cartierului ge
neral din Harare al arma
tei naționale a Republicii 
Zimbabwe a avut loc des
chiderea unei expoziții o- 
magiale de fotografii.

Ample acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare

WASHINGTON 3 (Ager, 
pres). La New York s-au 
încheiat lucrările conferin
ței anuale a Asociației a- 
mericane pentru Națiunile 
Unite, consacrată împlini
rii a patru decenii de la 
crearea organizației mon
diale.

Participanții la conferin
ță au adoptat rezoluția „In 
sprijinul păcii și securită
ții internaționale", docu
ment ce conține un apel 
către S.U.A. și U.R.S.S. de 
a emite, în acest al 40-lea 
an de existență a O.N.U., 
o declarație comună în 
sprijinul organizației mon
diale, al cărei țel esențial

In alocuțiunile rostite 
cu acest prilej au fost evi
dențiate contribuția majo
ră a României la înfrînge- 
rea fascismului, faptele 
de eroism ale ostașilor ro
mâni în luptele pentru eli. 
berarea completă a terito
riului țării noastre, Unga
riei și Cehoslovaciei și 
a unei părți a Austriei.

Au fost reliefate acțiuni, 
le consecvente ale Româ
niei, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
salvgardarea păcii, pentru 
realizarea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru colabora
re și înțelegere interna
țională.

*
BRUXELLES 3 (Ager

pres). Asociația culturală 
„Dacia" din Belgia a orga
nizat în orașul Lier o sea
ră culturală. Despre sem
nificația celor două eveni
mente a vorbit Jet Nau- 
waelarts, vicepreședinte al 
Asociației, care a relevat 
contribuția României la 
înfrîngerca fascismului, 
precum și realizările obți
nute de poporul român in 
ultimele patru decenii.

A avut loc, de asemenea, 
vernisajul unei expoziții 
documentare oglindind par
ticiparea armatei române 

este ocrotirea generațiilor 
viitoare de pericolul răz
boiului — relatează agen
ția TASS.

BONN 3 (Agerpres). Co
mitetul Executiv Național 
al Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania 
a adoptat o declarație, in
titulată „Manifestul de la 
Nurnberg", în care subli
niază că, „în era atomică, 
viitorul este posibil doar 
în condiții de pace".

Documentul conține o 
deviză simbolică: „Pe pă- 
mîntul german trebuie să 
aibă loc în viitor doar ac
țiuni în sprijinul păcii, 
niciodată de război". 

la înfrîngerea fascismului 
și au fost prezentate filme 
documentare înfățișînd rea. 
lizările României în anii 
construcției socialiste.

☆
LONDRA 3 (Agerpres). 

La Winstanley College din 
Wigan, Marea Britanie, a 
avut loc vernisajul expo
zițiilor documentare de 
fotografii „Momente din 
lupta poporului român 
pentru independență și U- 
nitate națională" și „Con
tribuția eroică a României 
la victoria asupra fascis
mului".

In cadrul expunerii pre
zentate cu acest prilej au 
fost evidențiate contribu
ția României, alături de 
forțele aliate, la victoria 
asupra fascismului, ca și 
politica externă de pace și 
prietenie promovată cu 
consecvență de partidul 
și statul nostru.

Lucrările reuniunii la nivel înalt 
a principalelor șapte țări 
occidentale industrializate

BONN 3 (Agerpres). La 
Bonn se desfășoară lucră
rile reuniunii la nivel înalt 
a principalelor șapte țări 
occidentale industrializa
te. Participă șefi de stat 
sau de guvern din Canada, 
Franța, R.F. Germania, I- 
talia, Japonia, Marea Bri
tanic și Statele Unite, pre
cum și președintele Comi
siei CEE. Paralel, au 
loc întruniri ale mi
niștrilor de externe și 
de finanțe ai celor șapte 
țări. Ordinea de zi a dez
baterilor cuprinde proble
me prioritare ale situației 
economice mondiale, ra

Situația din Liban
NAȚIUNILE UNITE 3 

(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, și-a reafir
mat îngrijorarea în legătu. 
ră cu situația din Liban și 
a adresat tuturor părților 
implicate apelul de a da

Președintele 
Republicii 
Nicaragua 
a vizitat 
Bulgaria

SOFIA .3 (Agerpres). Da
niel Ortega Saavedra, pre
ședintele Republicii Nica
ragua, membru al Direc
țiunii Naționale a Frontu
lui Sandinist de Eliberare 
Națională, și-a încheiat 
vineri vizita întreprinsă în 
Bulgaria.

In cursul convorbirilor 
dintre Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și Daniel Ortega 
Saavedra au fost examina
te aspecte privind relațiile 
bilaterale și probleme in
ternaționale, o atenție deo. 
sebită acordîndu-se situa
ției din America Centrală, 
informează agenția BTA.

porturile statelor partici
pante în acest domeniu, în 
contextul creșterii diver
gențelor lor comerciale, ca 
și a tendințelor protecțio- 
niste, aspecte privind con
secințele marilor deficite 
federale americane și ale 
menținerii artificiale a 
cursului dolarului la un
nivel ridicat, datoria ex
ternă a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Vor fi examinate, de a- 
semenea, probleme ale 
actualității politice inter
naționale, între care și 
proiectul militar american 
cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor".

dovadă de reținere și de a 
respecta drepturile și se
curitatea întregii populații 
civile din această țară. El 
a menționat eforturile de
puse de agențiile și forțele 
Națiunilor Unite pentru a 
ajuta populația civilă liba
neză și palestiniană.

CE ȚI-E ȘI CU ZMEII !

Virgil Iorgu și Vladimir 
i Lozneanu din Petrila, a- 
î flați în prezent în cerce- 
i tare penală, după ce au 
i consumat două kilograme 
i de alcool, s-au trezit brusc 
i în postura de „zmei" și, 
î încălecînd vitejește pe un 
i vajnic armăsar care sco- 
i tea fum pe nări și țeava 
i de eșapament, armăsar 
i adus de peste munți și 
; văi și botezat „Mobra", 
i au luat-o nu se știe de ce, 
i spre Petroșani. Mai mult, 
i Virgil Iorgu deși nu a- 
i vea multvisatul zapis 
i pentru conducere, a apu

cat voinicește frîul tele
garului înaripat și dă_i bi
ce. La Dărănești s-a în
cercat cumințirea lor. Se 
pare că biata „Mobra" tre
cea dintr-o margine în 
alta a străzii. Degeaba 
toată cazna. Și-au conti
nuat vitejește drumul prin 
albastrul zărilor pînă au 
fost opriți de altă nuanță 
de albastru și trimiși la 
cuvenita cură de... apă 
minerală. Ca-n basme, nu 
alta !

„SĂ MAI VINĂ 
UNA MICA" .'

Așa și-or fi zis Ion Că. 
tuneanu (31 HD 7931),

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră, con

fort I, strada Unirii, bloc 
20, sc. II, ap. 2 cu aparta
ment trei camere (sau do
uă). Informații zilnic după 
ora 17. (3627)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Un ultim omagiu prietenului MlNZAT OLIVER, 
din partea membrilor corului „Freamătul adîncului" 
— Petrila.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

FIUL amintește că se împlinesc 6 luni pline de 
tristețe de cînd dragul nostru BERCHE.Ș ȚiHEORGHE 
a dispărut din mijlocul acelora care ,1-au iubit.

Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. (3630)

■

Mihai Budacă (2 HD 3556), 
Vincențiu Tincodi (2 HD 
6706), Valcriu Liciu (1 
HD 4693) și loan Bumb 
(31 HD 6164), care au fost 
surprinși pe raza muni
cipiului conducînd sub 
influența alcoolului, la 
început de mai. O fi fost 
„cireșată" că tot sîntem 
în mai 1

CU CAPUL IN NORI ?

Nu știm ce-or fi gîndit 
Adriana Balint, Maria 
Popovici, Ioana Poantă 
și Gabriela Ciorcă, toate 
din Petroșani, surprinse 
de prietenul nostru îm
brăcat în albastru, tra- 
versînd neregulamentar. 
Oricum, noroc că nu le_a 
surprins vreo mașină, 
pentru că urmările ar fi 
fost mult mai grave. Așa 
însă, doar cuvenita „dare 
din buzunar" 1 Se mai 
întîmplă...

*

Duminică, 5 mai, au 
dreptul de circulație au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Puiu 
Constantin, eliberat de 
Consiliul popular Ștefă- 
nești, seria Na nr. 585385. 
II declar nul. (3626)
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