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ȚÂRII CITMAI MULT CĂRBUNE!

Se înfăptuiesc sarcinile stabilite de ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

Minerii Văii Jiului au debutat 
promițător în luna mai

Intr_o deplină unitate de gîndire și 
acțiune pentru a răspunde sarcinilor re
ieșite din programul de îndeplinire a 
planului producției de cărbune adoptat 
de ședința Comitetului Politic Executiv 
din 12 aprilie, MINERII VĂII JIULUI 
ȘI-AU CONCRETIZAT EFORTURILE 
IN PESTE 5 600 TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL ȘI ENERGETIC 
TRASE SUPLIMENTAR

■ CEL MAI 'MARE 
PLUS LA ZI — 2 650
TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL — ÎL 
RAPORTEAZĂ MINERII 
DE LA LUPENI. De re
marcat că șase din cele 
opt sectoare de producție 
ale minei și-au depășit 
sarcinile planificate. Și 
în acest început de lună 
însemnate sporuri la pro
ducția fizică de cărbune 
au realizat minerii din 
sectoarele III și IV. Prin 
eforturi susținute, mine
rii din brigăzile conduse 
de Mihai Blaga, Constan
tin Popa, Teodor Bon- 
calo și Aurel Manda au 
depășit productivitatea 
muncii planificată cu pes
te 1000 kg pe post, înre- 
gistrînd în acest fel

EX-
PREVEDERI-

LOR PLANULUI aferent primelor zile 
ale lunii. După primele zile ale lunii 
mai, opt întreprinderi miniere — Lu
peni, Paroșeni, Petrila, Lonea, Vulcan, 
Aninoasa, Dilja și Livezeni — raportea
ză plusuri cuprinse între 200 tone (I.M. 
Dilja) și 2 650 tone (I.M. Lupeni). Mine
rii acestoi- întreprinderi au extras îm
preună peste sarcinile de plan 9 320 to
ne de cărbune.

semnate depășiri ale sar
cinilor de plan.

■ CONSTANȚI IN RE
ALIZĂRI, minerii de la 
Paroșeni au debutat în 
luna mai cu rezultate bu
ne în muncă, așa cum 
ne-au obișnuit în ultimul 
timp, ei raportind o pro
ducție suplimentară de a- 
proape 1 500 tone de căr
bune. Cu rezultate deose
bite în muncă se Înscriu 
și în acest început de lu
nă frontaliștii din brigă
zile conduse de Gavrilă 
Mcsaroș, Francisc l'aza- 
kas, Nicolae Andrașic și 
Mihai Șchiopu. Și celălalt 
colectiv de mineri din 
oraș, cel de la mina Vul
can, a extras în primele 
zile ale lunii mai o pro-

de

IN- 
PA- 

an

ducție suplimentară 
567 tone de cărbune.

■ DUPĂ CE AU 
CIIEIAT PRIMELE 
TRU LUNI din acest
cu un plus de peste 6000 
tone de cărbune, minerii 
de la Lonea au debutat 
în luna mai cu rezultate 
bune. Din abatajele a- 
cestei mine au fost livra
te economici naționale 
peste sarcini 1177 tone de 
cărbune. Peste 2400 tone 
de cărbune au extras su
plimentar în primele zile 
ale acestei luni minerii 
de la I.M. Petrila.

■ ÎNSEMNATE DE
PĂȘIRI ALE PLANU
LUI raportează și mine
rii de la Livezeni (433 
tone), Aninoasa (407 to
ne) și Dilja (200 tone).

încheierea vizitei de lucru în
țara noastră a președintelui 

Republicii Nicaragua
Plecarea din Capitală

Sîmbătă s-a încheiat vi
zita de lucru în țara noas
tră a președintelui Repu
blicii Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra.

Președintele nicaraguan 
și membrii delegației care 
l-au însoțit au fost salutați*

la plecare, pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale 
Republicii Nicaragua 
Republicii Socialiste 
ni a, de tovarășul 
stantin Dăscălescu, 
bru al Comitetului

Și 
Româ- 

Con- 
mem_ 

Politic

Executiv al C.C. 
prim-ministru al 
lui, de membri 
ai Comitetului 
xecutiv al C.C.
de membri ai guvernului, 
de alte persoane oficiale 
române.

al P.C.R., 
guvernu- 
supleanți 

Politic E- 
al P.C.R.,

Un colectiv tînâr, dar cu 
prestigios palmares de împliniri

Mina Bărbăteni este 
vie ilustrare a 
nantelor mutații 
te pe meleagurile 
Jiului în perioada de 
de după Congresul 
IX-lea al partidului, 
oadă care a intrat în 
tiința națiunii sub semni
ficativa denumire de „E- 
poca Nicolae Ceaușescu". 
In anul 1966 mina Bărbă
teni exista doar în proiec
tele care vizau 
perimetrului 
al subteranului 
peni. Lucrările 
dere a noii mine au debu
tat în 1966 și au continuat 
fără întrerupere pînă în 
1970, figurînd ca investiții 
de extindere a minei Lu
peni.

Inginerul Iureș Stan, u- 
nul dintre oamenii care 
au participat efectiv și au 
condus lucrările de deschi. 
dere a noii mine ne rela
tează despre primele lu
crări de pregătire a 
ploatării zăcămîntului din 
cîmpul minier Bărbăteni: 
„După străpungerea gale
riei de pe orizontul 650 
pînă la puțul orb nr. 13 șl 
legarea acestor lucrări de 
cele de pregătiri de pe ori. 
zonturile 700 și 783 au în
ceput, de fapt, pregătiri
le efective de e.xploatare 
a cărbunelui din blocul 12. 
Cei care au executat des
chiderile și pregătirile au 
fost mineri de elită din 
brigăzile conduse de loan 
Neagu, Dioilisie Ambru.ș 
și Mihai Bocoș".

o 
impresio- 

petrecu- 
Văii 
timp 

al 
peri- 
conș.

extinderea 
exploatabil 
minei Lu
de deschi-

ex_

„Vă
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In ziarul de azi:
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Aproape fiecare mină 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului are condiții di
ferite de zăcămînt unde 
se aplică, bineînțeles me
tode de exploatare a căr
bunelui adecvate 
condiții.

Spre exemplu, 
Petrila stratul 3 
nare mare față 
strat de la mina 
fapt pentru care, 
prezent, nu s-a 
canizarea, dar 
seamnă -că nu 
măsuri pentru 
țirea metodelor de exploa
tare. In prezent 
nă 
frontal- 
tență, 
zuri s-au obținut produc
tivități medii de 7—8 
pe post cu vîrfuri 
11—12 tone pe post, 
dent ca la orice mină

acestor

la mina 
are încli- 

de același 
Lupeni 

pînă în 
pretat me. 

asta nu în- 
s-au luat 
îmbunătă-

predomi-
metoda cu abataje 

-> tavan de rezis- 
.<■ în multe ca-

tone 
de 

Evi-

i schimbu- 
de Gheor- 

și Ion Veg 
brigăzilor 

și Grigore 
al 

angrenați 
tema

teetonica de zăcămînt di
feră de la un bloc la altul 
de la un număr de. abataj 
la altul. Dar de cele mai 
multe ori pentru nerealiză- 
rile formațiilor de lucru

Minerii din 
rile conduse 
glie I’intilie i 
din cadrul 
Carol Repaș 
Fatol (sectorul III 
I.M. Lonea) 
intr_un dialog pe 
întrecerii socialiste.

Foto: Al. TATAR

■ Rînduri pentru prietenul nostru
K Rubricile „La sfîrșit de săptămină", 

informăm*'. „Flash

■ De la o duminică la alta.

care nu și-a realizat sarci
nile de plan în nici una. 
din lunile trimestrului I, 
și nici în luna apri
lie este cea condusă de

cauzele principale nu le 
generează natura ci facto
rii de răspundere, fie ei 
mineri, brigadieri, el tri- 
cicni, lăcătuși, maiștri 
sau ingineri care luereazi 
sau coordonează activita
tea capacităților de pro
ducție.

La mina Petrila,
dintre formațiile de lucru

una

Ion Ciobanu din cadrul 
sectorului 1. Respectivă 
formație lucrează într-un 
abataj cu susținere indivi
duală și tavan de rezisten
ță pe stratul 3, în blocul 
zero. Minusul înregistrat 
la zi de- la începutul anu
lui este de aproape 3000 
de tone, productivitatea

muncii nerealizîndu-se, în 
medie cu 600 kg pe post. 
Pentru a vedea care sînt 
cauzele acestor nerealizâri 
am stat de vorbă cu cîți- 
va factori de răspundere 
din cadrul sectorului care 
ne-au relatat.

Ihg. Horia Puiu, adjunct 
șef sector:

— Principala cauză, 
indisciplina muncii: 
serițe nemotivate, 
foi de boală, nere 
schimburilor, Intre, 
necorespunzătoare a 
lajelor din dotare.

Se întîmpină greutăți

este
ab-

ti li

Gh SPÎNU

eu

(Continuare în pag. a 2-a)

Abia anul 1970 avea să 
inaugureze existența ofici. 
ală a minei Bărbăteni. Mi
nerul Constantin Onofrei, 
în prezent șef de brigadă 
în cadrul sectorului III al 
minei Bărbăteni, „unul din 
oamenii de nădejde ai co
lectivului nostru", după 
cum îl recomandă tovară
șul Gheorghe Modoi, ac
tualul director al între
prinderii, ne-a relatat des
pre acei ani de început: 
„Am trăit atunci, în 1970, 
în ultimele zile ale lunii 
aprilie, bucuria de a fi tri. 
mis la ziuă, din primul a- 
bataj din blocul 12 prime
le tone de cărbune, în 
cinstea zilei de 1 Mai".

Mina Bărbăteni își inaișe 
gura astfel existența 
o producție zilnică de 
de tone de cărbune,
scurt timp, producția mi
nei a crescut vertiginos. 
Printre brigăzile de mi
neri care și-au înscris nu
mele în istoria acelui înce
put al minei se numără 
cele conduse de Gheorghe 
Onofrei (actualmente mais
tru minier la Bărbăteni), 
fratele lui. Constantin O- 
nofrei, Nicolae Oprea, Mi
hai Covaci, Miron Uță, 
Carol Marton, Andone Gru. 
măzescu, Ion Nichita, Ni
colae Borta, Petru Man-

cu
48
In

driș. Unii dintre aceștia 
sînt acum pensionari, alții 
se apropie de anii de pen
sionare, dar faptele lor de 
muncă au rămas în croni
ca de împliniri ale colecti
vului minei Bărbăteni. Ia- 

din 
jalo- 

Și

tă, pe scurt, cîteva 
momentele care au 
nat dezvoltarea minei 
afirmarea printre colecti
vele de frunte ale mineri
lor din Valea Jiului. La 
scurt timp după punerea 
în funcțiune a primului 
abataj în blocul 12 
început pregătirea 
ploatării stratului 
fost începută exploatarea 
cărbunelui în blocul 7, a- 
poi în blocul 11. S-au 
înființat sectoarele I, II și 
III. In 1973 s_a pus în 
funcțiune puțul auxiliar 
Valea Mierlesei, care inter
ceptează stratele de cărbu
ne pînă la orizontul 500. 
Apoi s-au montat benzile 
transportoare pe galeria 
de coastă Bărbăteni — Vis- 
coza. Au urmat numeroa
se alte lucrări prin care 
producția minei a sporit 
an de an. Pentru îndepli
nirea exemplară a sarci-

3.

s-a 
ex-

A

V S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

Profundă implicare in efortul 
pentru creșterea producției 

de cărbune
Cu o depășire „la zi“ 

planului producției 
de 7,2, 

7,6 la sută, co

a 
marfă și globală 
respectiv, 
lectivul I.P.S.R.U.E.E.M. se 
situează și în acest an în 
fruntea eforturilor depu
se de unitățile Combina
tului minier Valea Jiului 
pentru creșterea realiză
rilor la extracția de căr
bune. Depășirile de plan 
la acești principali indica
tori au fost obținute pe 
fondul unor preocupări tot 
mai stăruitoare pentru ca 
întreprinderea să-și înde
plinească în mod corespun
zător menirea de „meca
nic șef" al C.M.V.J., asi- 
gurînd înfăptuirea sarci
nilor din programele- de 
asimilare și execuție a 
pieselor de schimb, de re
parații șL prestări de ser
vicii tehnice pentru 
tățile miniere, 
cini de mare 
țe și importanță 
că, | 
cărora 
mobilizat 
continuă 
întreprinderii, care 
mează în acest an o 
periență profesională 
gata.

Aprecierile de mai 
au reieșit cit prilejul

prin implicarea 
în problematica 

și tehnologică a 
ă ț i 1 o r mini- 

I.P.S.R.U.E.E.M. în-

uni-
Sînt sar- 

complexita- 
economi- 

îndeplinirea 
permanent 

în 
al 

însu- 
ex- 
bo-

pentru
i este 

potențialul 
creștere

nei recente analize, pre
cedată de un control com
plex, asupra stadiului în
deplinirii obiectivelor din 
programele de dezvolta
re și creștere economică 
a întreprinderii. S-a rele
vat că 
directă 
tehnică 
unit 
ere,
deplinește în bună măsu
ră sarcinile ce-i revin, fi
ind în măsură să răspun
dă tuturor problemelor ce 
se ivesc în domeniu, 
fost formate echipe 
brigăzi cu un grad 
de pregătire profesională 
— cum sînt cele conduse 
de Vasile Voiculescu, O- 
vidiu Borca, Ludovic 
Bicskey, Ștefan Fancsoly, 
Gheorghe Tefeleș, Serb 
Crețu, Petre Cernescu, 
Ștefan Furdui și alții — 
care execută lucrări de 
complexitate tehnică ri
dicată și asigură prestații 
de calitate
Este destul 
inventar al

Au 
Și 

înalt

în subteran, 
de vast un 
lucrărilor exe.

Ion MUSTAȚA
mis
u- (Continuare în pag. a 2-a)
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La sfîrșit de săptămînă
s (Urmare din pag. I)

■ Festivalul național 
„Cântarea României" pro-

î gramează astăzi, pe sce
na Teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petro
șani spectacolul-concurs 
al formațiilor de teatru 
de amatori, calificate în 
faza județeană în urma 
etapelor anterioare 
concurs. Spectacolul 
începe la ora 9,30. 
participa formații
Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Hațeg, Simeria și Valea 
Jiului.

■ Tot astăzi, Ia Tea-

de
va 

Vor 
din

trul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani, are loc un 
bogat program cultural- 
artistic organizat de co
mitetul U.T.C. din Liceul 
de matematică-fizică din 
Petroșani pentru părinți, 
profesori, elevi. In pro
gram: un concurs „Cine 
știe — răspunde" pe te
ma “40 de ani de la vic
toria finală asupra fas
cismului", și un specta
col susținut de formații 
artistice și de elevii din 
liceu. Muzica, dansul, vo
ia bună, tinerețea vor 
fi la ele acasă. (Al.H.)

I
II

i

i■

I

E

cutate de întreprindere și 
nici nu încercăm să-l 
facem, dar consemnăm 
că în palmaresul colectivu
lui sînt înscrise, deja, 
reparații capitale asupra 
unor complexe mecaniza
te, combine de abataj și 
de înaintare, foreze, loco
motive de mină, com- 
presoare, mașini de repro
filat galerii și altele, 
alături de care menționăm 
producția unui mare vo
lum de piese realizate 
prin asimilare, în mod 
deosebit pentru reducerea 
importului.

La sediul întreprinde
rii, dr. ing. Anton Bacu, 
director și Ernest Racov-

schi, secretarul comitetu
lui de partid ne-au rela
tat cu lux de 
despre rezervele 
încă insuficient

amănunte 
interne 

valorifi-

lucru, pentru 
rea producției 
rea fiabilității 
îmbunătățirea 
produselor și

diversifica
și cre.ște- 
produselor, 

calității 
serviciilor.

Profundă implicare in 
efortul pentru creșterea 

producției de cărbune

de 
este

Ne întîlnim mai des, 
de la un timp încoace, 
cu un bun colaborator al 
ziarului care din prinosul 
de timp liber ne oferă 
clipe plăcute și amintiri 
povestite cu multă căldu
ră despre foștii săi colegi 
de muncă. Aflat „la pen. 
sie", cum se spune, nea 
Alexe Furdui nu uită să 
ne viziteze și, între do
uă manuscrise, sau între 
două telefoane, ne umple 
cîte un moment de ră
gaz cu gînduri împărtă
șite dintr-o mare omenie.

Nu uităm nici noi că 
la mina Lupeni unde a

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
i 
I 
I
3

Totul depinde de om
(Urmare din pag. 1) Consider 

cea mai
că aceas- 
mare cau- 

nu reali-

de
la

muncit ani multi a fost, 
printre altele, și un sta
tornic prieten al ziariști
lor. Ne face plăcere să-i 
mulțumim pentru aceas
tă prietenie, conștionți 
însă că gratitudinea noas
tră ocupă mai puțin loc, 
în bilanțul unei activi
tăți atît de îndelungate, 
decît aprecierea de care 
se bucură din partea 
legilor săi de sector, 
colo, la sectorul IV, 
colectivul cu cea mai 
gată experiență 
și profesională, nea 
lexe a 
îndelungată — atît 
tehnician normator, 
inai ales ca secretar 
comitetului de partid — 
formarea și afirmarea u- 
nui mare număr de mi
neri, fiind mereu apro
piat de oameni, și mereu 
atent să promoveze rela
ții de exemplară colegi
alitate pe fondul 
preocupări de 
nicicînd nu a 
răspunderea față 
plan.

Mai în glumă, 
serios, după ce 
„de la Tecșa" cu 
în mină, cineva 
că are o pensie 
rector". Intr-adevăr, 
tivitatea 
care a desfășurat-o i-a 
adus o răsplată bună. 
Ii dorim, cu sinceritate, 
să se bucure cit mai mult 
de ea, amintindu-i că la 
ziar găsește și în conti
nuare prietenia întregu. 
lui colectiv. (I.M.)

co- 
A- 
ln 

bo-
tehnică 

A- 
sprijinit vreme 

ca 
dar 

al

unei 
la care 
abdicat: 

de

mai în 
a ieșit 
decizia 

i-a spus 
„de di

ac. 
îndelungată pe 

a desfășurat-o 
o răsplată

tectonica de zăcămînt pe 
culcuș, unde se execută 
preabatajul. Tavanul este 
foarte friabil, fapt ce de
termină oamenii să execu
te tăierea din ciocan 
abataj, ducînd astfel
realizarea unor produc
tivități mici. Cu toate că 
sînt lăcătuși pe fiecare 
schimb, totuși, întreținerea 
utilajelor din dotare, în 
special transportoarele cu 
raclete lasă de dorit deoa
rece membrii brigăzii 
au suficientă grijă de

Părerea șefului de 
gadă nu am putut să 
auzim deoarece, în 
respectivă era 
în zi de odihnă, dar am 
putut sta de vorbă cu mi-, 
nerul șef de schimb Gheor. 
ghe Laghi, care ne-a spus:

— In zona unde se află 
abatajul nostru este un 
cărbune foarte moale, fapt 
pentru care, pe perioada 
cît se scoate o fîșie, stîlpii 
cu susținere individuală, 
intră în vatră pînă 
ventile. Deci, timpul 
mai mult îl pierdem cu 
operația de răpire. Trebu
ie făcută planare în abataj 
și dacă se mai întîmplă să 
se mai închidă și stîlpi a. 
tunci este un adevărat

cate, despre neajunsuri, 
așa cum au fost reliefate 
de analiza întreprinsă de 
organul municipal 
partid. In principal,
necesar ca întreaga activi, 
tate economică să fie în
scrisă pe coordonate de 
eficiență sporită, astfel 
îneît să crească realizări
le la producția netă valori, 
că, pe seama depășirii pro
ductivității muncii. Exis
tă preocupări, dar ele tre
buie încă intensificate, 
pentru îmbunătățirea in
dicilor de utilizare și în
cărcare a dotării tehnice, 
de folosire a timpului de

Se impune în mod stărui
tor accelerarea ritmului 
de asimilare a pieselor ca
re nu pot fi asigurate prin 
M.I.C.M. și promovarea în 
mai mare măsură a „micii 
mecanizări". In nemijlo
cită legătură cu aceste sar
cini s-a arătat că și în do
meniul vieții de partid 
este necesar să se asigure 
o mai bună planificare a 
muncii — la comitet și 
organizații de bază — creș
terea eficienței analizelor 

adunări, 
de 

mai 
partidu-

terea eficienței 
întreprinse în 
plenare și ședințe 
birou, o repartizare 
bună a forțelor

lui pe locuri de muncă, 
preocupări asidue pen
tru întărirea numerică și 
calitativă a organizațiilor 
de bază, accent sporit pe 
activitatea organizațiilor 
de masă și obștești.

In fața acestor obiecti
ve comune, atît comite
tul de partid cît și organul 
colectiv de conducere au 
trecut în mod operativ la 
adoptarea de măsuri pen
tru înlăturarea neajunsu
rilor și valorificarea su
perioară a resurselor exis
tente. Se întrevede, prin 
această prismă, afirmarea 
tot mai pregnantă a rolu
lui și activității întreprin
derii în contextul sarcini
lor complexe ce revin 
C.M.V.J. pentru creșterea 
extracției de cărbune.

Nu fără temei, analiza 
care a avut loc a reliefat 
și pentru C.M.V.J. îndato
riri concrete. Este vorba 
despre sprijinul ce trebuie 
acordat I.P.S.R.U.E.E.M. în 
realizarea investițiilor, 
pentru dezvoltarea capa
cității de producție a în
treprinderii și asigurarea 
materiilor prime necesa
re bunei desfășurări a 
activității de producție.

vo_ infor-mârr
ÎNCĂLȚĂMINTE. Bu

na aprovizionare, servi
rea civilizată și amabi
litatea colectivului de la 
unitatea nr. 126 — încăl
țăminte — Hermes, a 
i.C.S.M.I. Petroșani (al
cătuit din Felicia Bo- 
dean — responsabil, O- 
livia Sălișteanu, Euge
nia Mungiu și Eudochia 
Brînzan) au condus la 
depășirea planului de

nu 
ele. 
bri- 

o 
ziua 

planificat

om. Pentru a- 
trebuie să 
repede nedînd 

ca stîlpii 
In acest 
sectoru- 

program 
conducă 
avansări 
împărți-

Un colectiv tînăr, dar cu

la 
cel

chin, 
ta este 
ză pentru care 
zăm planul.

Deci, se pare că tecto
nica de zăcămînt ar fi 
cauza nerealizării sarcini
lor de plan la brigada a- 
mintită, avînd în vedere 
cele spuse de minerul șef 
de schimb. Dar de cite ori 
tectonica nu a fost înfrîn- 
tă de către 
cest lucru 
avansezi 
posibilitatea
să intre în vatră, 
sens, conducerea 
lui a stabilit un 
de măsuri care să 
la obținerea unor 
rapide. Prin noua 
re de la începutul lunii 
mai va lucra, efectiv, în 
cadrul brigăzii, pe fiecare 
schimb cîte un lăcătuș. S-a 
făcut deja omogenizarea 
schimburilor cu personal 
muncitor, care să se țină 
de treabă, nu să vină la 
șut pe ce schimb vrea. 
Repausurile, schimbările 
zilelor de odihnă se vor 
face numai cu avizul șefu. 
lui de 
lui de 
șefului 
tea că 
mai brigada își va realiza 
sarcinile de plan. Vom re
veni în luna iunie.

prestigios
(Urmare din pag. 1)

nilor de plan în 1980 co
lectivului I.M. Bărbăteni i 
s-a conferit Ordinul mun. 
cii clasa a IlI-a. Un an 
mai tîrziu, în 1981, colec
tivul a cîștigat locul 
întrecerea socialistă 
drapelul de colectiv
taș pe ramura minieră 
a fost distins 
muncii clasa I.

In prezent, 
anuală a DM. 
a ajuns, de la
cît era în 1970 la 680 000 
tone de cărbune cocsifi-

palmares de împliniri
pre- 
silo- 
care 

în

brigadă și maistru- 
revir. Adjunctul 

de sector promi- 
începînd din luna

I în
Și 

frun-
Și

cu Ordinul

producția
Barbă teni

15 000 tone

continuitate
O modernă 

tclegrizumetrie 
control per- 
concentrațiilor

Această firmă este real
mente o păcăleală a 
I.C.S. Mixtă Lupeni. Des
chisă odată cu comple
xul de alimentație publi
că din Lupeni, unitatea 
„Gospodina" din incinta 
complexului a avut...

FLASH! ■
viață scurtă. închisă 
motiv că
bilă".

pe 
este renta- 
nu a mai 
firma. Cre- 
— in acel

„nu 
din ea

.rămas decît... 
dem — încă !
moment de luciditate ca
re să-i determine pe di
riguitorii comerțului din 
Lupeni să redea această

' unitate „Gospodina"... 
gospodinelor, care ar pu
tea procura de aici 
mipreparatele pe 
unitatea le poate 
ra. Așteptăm! Cit 
pre rentabilitate, aceasta '||| 
depinde de calitatea pro- 
duselor și a servirii.
Text și foto: R. TAVIAN

se- 
care 

asigu- 
des-

vînzări pe luna aprilie 
cu peste 200 000 lei. (M.B.) 

LUCRĂRI DE SEZON.
Pentru repararea carosa
bilului pe artera rutieră 
principală care străbate 
municipiul au fost execu
tate lucrări de plombare 
a îmbrăcămintei de as
falt. Astfel de lucrări, 
de sezon, ar fi bineveni
te și în multe din carti
erele orașelor munici
piului, unde circulația 
rutieră este îngreunată 
din cauza degradării ca
rosabilului. (V.S.)

Firmă ,,pe post“ de... 
păcăleală comercială

• ■■ ■•■.A-?-'’-'

7 ș'AjHam

cabil. Producția este 
luată la suprafață în 
zuri colectoare, fapt 
asigură
exploatare, 
stație de 
asigură un 
manent al
de metan din subteran.

Primăvara acestui an a 
adus o premieră la 
I.M. Bărbăteni — intro
ducerea primului complex 
de susținere și tăiere me
canizată într-un abataj din 
sectorul I. Noul abataj va 
începe în curînd să pro
ducă zilnic 
cărbune de

decît
a întregii mine 

Modernizarea

o cantitate
6—7 ori
producția

de 
mai 
zil- 
în

ex-

mare
nică
1970!
tracției de cărbune înfăp-

Agendă
• „PRIMAVARA PIO- 

NIERIEI VULCANENE", 
tradițională săptămână a 
manifestărilor politico- 
educative, cultural-artisti- 
ce și sportiv-recreative a 
pionierilor și școlarilor 
din orașul Vulcan, se des
chide mîine (ora 10) la 
clubul sindicatelor din
local^ate. A V_a ediție a 
acestei frumoase acțiuni,
organizată 
orășenesc 
pionierilor

de Consiliul 
al organizației 
și Casa pio

nierilor și șoimilor patriei, 
va cuprinde o diversitate 
de manifestări, structura
te în zile tematice, prin 
care copiii . își exprimă

to- 
a e 
ge- 
va 
a- 

I.M.
co- 
de-

TEHNOLOGIILE MO
DERNE de exploatare a 
cărbunelui introduse în 
ultima perioadă în mine
ritul Văii Jiului au re
dus complet posibilitatea 
îmbolnăvirii de silicoză. 
Nu același lucru se în
tîmplă cînd circuli cu 
autobuzele A.U.T.L. pe 
drumurile din municipiul 
Petroșani. Că mergi o 
stație, două, sau mai 
multe cu autobuzul ai 
posibilitatea să inhalezi 
cel mai fin praf care se 
ridică, precum un nor, 
din podea. Au uitat oare

taxatoarele că la cap de 
linie au obligația să mă
ture și să ude cu apă po
deaua? (Gh.S.)

TEATRU. Iubitorii de 
teatru din orașele Văii 
Jiului se vor putea întîl- 
ni în săptămînă ce ur
mează cu piesa drama
turgului Teodor Mazilu, 
„Somnoroasa aventură", 
care va fi jucată de co
lectivul artistic al Tea
trului de stat Valea Jiu
lui în orașele Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Uricani. 
(A1.II.)

FINISAJE. La noul

complex de alimentație 
publică din orașul Vul
can se fac în aceste zile 
ultimele lucrări de fini
sare, în vederea predării 
la beneficiar. Lucrările 
sînt executate de cons
tructorii brigăzii 30, a 
A.C.M. Petroșani. Deci, 
în curînd, o nouă unitate 
comercială la Vulcan. 
(M.B.)

ECLIPSA DE LUNA. 
Azi-noapte, de la ora 
20,19 (intrarea în pen
umbră) pînă la ora 1,33

indicațiile 
Nicol 

secretarul 
partidului, 
curînd să-și 

și la 
Avem un 

ne 
tovarășul 

co- 
pre- 

i I.M.
. vom 
efor- 

a da 
ce ne 

privește 
de

tuită după 
varășului 
Ceaușescu, 
neral al 
începe în
rate roadele 
Bărbăteni. 
lectiv harnic 
clara deunăzi

loan Sav, secretarul 
mitetului de partid, 
ședințele c.o.m. de Ia 
Bărbăteni — și nu 

c

în

u P e ț j
pentru 

sarcinilor 
ceea ce
producției 

în 1985 și în pers- 
viitorului 

că
cinci- 
astfel

pre 
turile 
viață 
revin
sporirea 
cărbune 
pectiva 
nai, conștienți
ne vom aduce contribuția 
la înfăptuirea viitorului 
luminos al patriei".

școlară
*

bucuria de a trăi o viață 
fericită în această epocă, 
cu mîndrie patriotică nu
mită „Epoca Ceausescu", 
în care orașul Vulcan a 
cunoscut cele mai intense 
ritmuri de dezvoltare e_ 
conomico-socială și cul- 
tural-educativă. (T. Spă- 
taru).

• SESIUNE ȘTIINȚIFI
CA. La Liceul economic și 
de drept administrativ din 
Petroșani a avut loc ieri 
„Sesiunea municipală de 
referate și comunicări a 
elevilor". Au participat 
cu lucrări elevi din toate 
liceele municipiului, cali
ficați în urma etapei pe 
licee. (II. Alexandrescu)

(ieșirea din penumbră) ) 
s-a consemnat o eclipsă 
totală de Lună. Eclipsa 
totală propriu-zisă a ți- | 
nut o oră și 8 minute de . 
la 22,22 pînă la 23,30. I 
Următoarea „totală" — la I 
28 octombrie 1985! (M.B.) I

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU I
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f „îmi construiesc spectacolul
rotund ca pe o sferă*4

i _____________

Festivalul „Cîntecul adîncului" — ediția a 
; XIV_a — a prilejuit melomanilor din Valea Jiului

ș reîntilnirea cu o stea incontestabilă a acestui gen.
: Vedeta muzicii ușoare românești, Angela Similea, a

realizat la Petroșani, în cadrul celor două zile de 
Ș concurs recitaluri, care au umplut pînă la refuz 
! sala Casei de cultură a municipiului, un succes pe 
; măsura talentului ei. Am abordat-o într-un scurt
‘ interviu, convinși fiind că sensibilitatea cuvintelor
; ei despre muzica ușoară va fi receptată cu interes.

2>c la o duminica la alta

_ Reveniți în Valea 
ș Jiului după o absență de 
i cîțiva ani. Care sînt pri

mele impresii ?
î — M-a surprins plăcut 
■; în primul rînd, schimba- 
i rea la față a Petroșaniu- 
! lui. Arhitectura orașului 
ș dumneavoastră m-a uluit, 
î Cred că aveți un grup de 
: arhitecți care pun mult 
: suflet în ceea ce fac. Este 
î impresionantă așezarea o- 
î rasului, aici la poale de 
i munte și îmbinarea celor 
î trei culori — verdele 
= crud al pădurii care re- 
i naște, al cerului mai al- 
I bastru decît își poate dori 
I ochiul și albul zăpezii de 
î pe creste care poartă me- 
î sajul purității și adevă- 
î rului. Sînt lucruri care 
î mă emoționează aici, 
= în Valea Jiului.
i — Declarația dumnea- 
î voastră ne ajută să for- 
i mulăm întrebarea urmă- 
î toare: sînteți o roman- 
I tică?
= — Sînt o romantică;
i este o certitudine. Con- 
e sider că acest lucru este 
j un avantaj; a fi romantic 
i constituie un pas sigur 
! spre inima publicului.
; — Discutăm, acum,
3

î înainte ca să intrati în 
cel de.al patrulea reci
tal al dumneavoastră. Ce-

i lelalte trei au constituit

Anecdotele științei (XXX)
Vestitul fizician francez 

Langevin avea darul de a 
vorbi pe înțelesul tuturor 
despre cele mai compli
cate probleme. Intr-o zi el 
a prezentat la Academia de 
Științe din Franța un refe
rat strălucit despre proble
mele de actualitate ale fi
zicii, un model de expu
nere clară și precisă. După 
conferință colegii l-au în
conjurat pe Langevin și 
l-au rugat să explice în 
ce constă secretul succesu
lui său.

— Este foarte simplu, a 
răspuns savantul. In 
timpul conferinței mă uit 
printre auditori, mă fixez 
asupra celui cu fizionomia 
cea mai nătingă și nu mă 
las pînă nu văd că fața 
acestuia se luminează în 
semn de înțelegere.

In acel moment pre
ședintele Academiei de 
Științe s-a apropiat de 
Langevin.

— Vă felicit din toată 
inima, colega, a spus el, 
conferința a fost admirabi. 
lă. Dar spuneți, pentru 
ce nu v-ați luat nici o sin
gură clipă ochii de la mi
nei

★

Descriind existența ză
pezii pe vîrful unor munți 
africani exploratorul Reh
man a fost luat în rîs de 
colegii lui, deoarece acest 
fapt era imposibil!

După doisprezece ani, 
Tin alt explorator, Krapf, 
străbătînd aceleași regi
uni și constatînd același 

tot atîtea succese. Cum 
le explicați?

— Îmi construiesc 
spectacolul ca pe o sferă; 
rotund și cît mai per
fect. Doresc ca el să mă 
„plimbe", dar și pe spec
tatori, odată cu mine, 
printr-un univers de sen
sibilitate și înaltă simți-
«zzzzz//zz//zz//zz//zzzz///zz/zz

Interviul 
săptămînii 

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

re umană. Mă bucur cînd 
spectatorii sînt alături 
de mine în eîntec exube
rant, optimist, dar și a- 
tunci cînd, la un cîntec 
trist, lacrimile mele sînt 
însoțite, în sală, de o 
liniște generală — semn 
că publicul este receptiv 
la mesajul cîntecului 
meu. Or, acest lucru mi 
s_a întîmplat ai$, la Pe
troșani. înseamnă enorm 
de mult pentru mine!

— Iubitorii celei de a 
„șaptea arte" au rămas 
surprinși cînd, pe unul 
din afișele premierelor 
cinematografice din acest 
an, a apărut un nou nu
me: ...Angela Similea!

— Este debutul meu 
pe „marele ecran". In 
filmul „Rămășagul", re
alizat de Ion Popescu — 

lucru, nu a avut, totuși 
curajul să înfrunte păreri
le greșite și s-a mulțumit 
să semnaleze că pe vîrful 
munților exista o... sub
stanță albă!

★

Invitat la masă de un 
psihiatru din Paris, mare
le geograf ș. naturalist 
german Alexander Hum- 
bold (1769—1859), își ex
primă dorința să vadă de- 
aproape și un bolnav min
tal, neperi.'Ulos. In timpul 
mesei, savantul se uită cu 
cel mai mare interes la 
un bărbat fără cravată, 
deosebit de dezordonat și 
gălăgios, convins că acesta 
este... pacientul.

Abia a reușit gazda, du
pă masă, să-1 convingă că 
bolnavul fusese elegantul 
lui vecin, îmbrăcat în frac 
și deosebit de politicos, în 
timp ce scandalagiul era... 
Balzac!

★

Marele Albert Einstein 
(1879—1955) vorbea oda
tă despre teoria relativi
tății.

— Mintea mea sănătoa
să refuză să creadă toate 
aceste lucruri, devreme 
ce nu le poate vedea — 
i-a spus un cetățean care 
îl ascultase.

— Ceea ce spuneți este 
Intr-adevăr foarte convin
gător — i-a replicat Ein
stein liniștit. V-aș ruga să 
puneți mintea dv sănătoa
să aici pe masă ca să pot 
verifica și eu că într-ade- 
văr posedați așa ceva.

Culese de
Ilie BREBEN

Gopo, pot fi regăsită mai 
puțin cîntăreață și mai 
mult... actriță. Ca orice 
om, doresc să-mi cunosc 
posibilitățile. Or, filmul 
poate răspunde la una 
dintre ambițiile mele.

— De la film să ne 
întoarcem Ia marea
dumneavoastră iubire:
muzica ușoară. Promisi
uni pentru admiratorii 
dumneavoastră?

— In curînd va trebui ; 
să apară un nou disc. El i 
se află în lucru Ia „E- i 
lectrecord" și sper să ai- ! 
bă succes în tentativa de i 
a face în continuare iu- i 
bită muzica ușoară. A- ; 
vansînd această promisi- ! 
une, iată, o fac și pe a ; 
doua: voi reveni curînd i 
aici, cu cea, mai mare 
plăcere, în mijlocul oa
menilor minunați din 
Valea Jiului.

— Vă mulțumim!
Interviu realizat de 
Alexandru TATAR

J
Girafele...

și transmisiile radio

Fidelii ascultători ai pos. 
tului de radio din regiu
nea de sud-est a Kenyei 
sînt profund nemulțumiți: 
transmisia buletinului lor 
favorit de informații este 
tot mai des întreruptă din 
vina... girafelor. Cu gîtul 
lor lung și rigid, aceste a- 
nimale mari și sperioase 
rup, în cursul peregrinări
lor lor, firele ce fac legă
tura între stațiile de re
transmitere a emisiunilor 
radio în regiune și studio
urile centrale din Nairobi.

i încerc să mă obișnuiesc 
i cu gîndul că totul nu a 
i fost altceva decît un coș- 
i mar, un vis urît care mă 
i obsedează și mă sustra- 
| ge de la cotidian! îmi re- 
; amintesc ziua aceea cu 
i soare cînd, deși nu-mi 
: era în obicei, m-am • tre- 
ș zit cu cîteva ore mai de- 
; vreme stăpinit de senza- 
i ția că eram pe punctul 
i de a trece printr-o coti- 
i tură importantă din via- 
i ța mea. Ceasul cu cuc 
j arăta orele opt fără un 
1 sfert, atunci cînd mă 
i trecu un fior ciudat, 
î Simțeam nevoia unei 
j plimbări cu mașina în a_ 

fara orașului; mărturi
sesc sincer că așa ceva 
nu mi se mai întâmplase 
niciodată la acea oră 
matinală.

Am apăsat accelerato
rul puternic în clipa în 
care ultimele clădiri ale 
orașului rămaseră în ur
ma mea și m-am con
centrat la banda de as
falt, o panglică bizară 
care părea că duce spre 
infinit. Simțeam un gust 
amar în gură, iar în fa
ța ochilor vedeam stră-

Cronică nerimată (150)

La cumpene
Biruit-au ghidul și con

deiul cronicarului pen
tru a 150-a oară, pe bu
cata de pergament, așe- 
zînd cu îndoită grijă 
cuvintele acestui popor, 
„ce de Ia Rîm se trage", 
pentru a da o nouă față 
înțelepciunii noastre bă- 
trînești.

S-au așezat alături, 
spre a se aduna într-un 
viitor volum, idei, ima
gini, sentimente, raze de 
lumină, un joc matema
tic al limbii române •— 
această comoară de ne
asemuită frumusețe — 
spre a forma o clepsidră 
vie, în căutarea unei noi 
dimensiuni a timpului.

• Nu putem distruge planeta. In schimb putem 
face eă-și piardă răbdarea.

• încearcă să definești nimicul. Vei avea ne
voie de multe cuvinte.

• Asemenea timbrelor, devenim valoroși înve- 
chindu-ne.

Valeriu BUTULESCU

Ce mai faci tu, mielule ? Foto : Ion LICIU

fulgerări aurii. Mă între
bam dacă nu ar fi fost 
mai bine să mă întorc, 
dar o voință care venea 
de undeva din eter îmi
ordonă să continui. Ce
anume — recunosc —
nici eu nu aș putea să 
spun, deși încercam cu 

Literatură de anticipație

Vis de primăvară (I)
disperare să mă smulg 
din starea în care mă 
aflam, căutând să pun 
capăt acestui început de 
coșmar care...

Femeia era extraordi
nar de frumoasă și în 
clipa în care am văzut-o 
făcîndu-mi semne cu 
mîna știam că voi opri. 
Se instala tacticoasă cu 
un zîmbet de satisfacție 
pe buze, ordonîndu-mi să 
pornesc. M-am executat 
fără un cuvînt și peste 
cîteva clipe, în timp ce 
mașina se contopea cu 
nemărginirea, am în
drăznit timid să o privesc 
în ochi. Recunosc, erau 

de gînduri
Letopisețul cugetărilor 

a ajuns — iată, la a 150-a 
filă a sa; îi dorim să-și 
adauge noi și noi pagini 
pentru că dincolo de sin. 
tagmele enunțate lapi
dar, găsim în el acele 
cumpene ale gîndurilor, 
unde observația fină a 
tot ceea ce ne înconjoa
ră se împlinește întru 
strămoșeasca limbă ro
mână.

Care este taina leto
pisețului de care vor
bim? O spune, într-una 
din cronici, chiar Valeriu 
Butulescu, cronicarul: 
„Merge bine. Ce tînăr și 
viguros este bătrînul sa
tului!".

H. ALEXANDRESCU 

cei mai frumoși pe care 
i-am văzut vreodată; 
de-un negru sclipitor și 
intens care mă fermecau 
pur și simplu. Aveam 
parte de o perspectivă 
extraordinară! Cu mult 
înainte de a putea distin
ge trăsăturile-i fine, am

dedus anatomia sa su
perbă. O priveam drept 
în față și — nu-mi este 
rușine s-o spun — era 
o ocupație de care nu 
m-aș fi săturat nici
odată. Aveam lingă mine 
cea mai fermecătoare fe
meie pe care o văzusem 
vreodată. La un moment 
dat, începu să rîdă; din
ții îi erau perfecți, albi 
ca zăpada în soare. Risul 
ei era ca un răsărit de 
soare. Mărturisesc, nu 
m-am simțit așa de la 
prima mea întâlnire cînd 
aveam șaisprezece ani. îmi 
surise timid, ceea ce îmi

Știați că...
...acoperișul faimoasei 

Pagode Negre din India, 
înaltă de 70 de metri, era 
format dintr-o dală mono
lită cîntărind 2 000 tone ? 
Cunoscîndu-se că în zilele 
noastre nici cea mai mo
dernă instalație de ridicat 
nu e capabilă să „înalțe" 
greutăți atît de mari, teh
nologia anticilor rămîne și 
pînă azi un mare mister.

...autoritățile municipa
le ale orașului Bangkok 
au recurs la un original 
mijloc pentru a-i deter
mina pe anumiți pasageri 
să nu călătorească cu au
tobuzele fără bilet? Odată 
pe lună, în capitala thai- 
landeză, are loc tragerea 
la loterie a biletelor de... 
autobuz utilizate!

...abia în anul 1943 s-a 
votat și în Japonia legea 
care prevedea ca data naș
terii tuturor locuitorilor să 
fie ziua în care, intr-ade
văr, au venit pe lume?

Aceasta deoarece, con
form tradiției, ziua naște
rii nu era cînd copilul ve
nea pe lume, ci cu nouă 
luni în urmă...

Culese de I.B.

Repetatele redescoperiri
(CRONICĂ RIMATĂ)

Redescoperind resurse, 
Reevaluînd speranțe, 
Primăvara își reneagă 
risipitele RESTANȚE.
Revenind cu reci reproșuri, 
Redimensionînd reperul, 
cu sfială recunoaște 
că a REPROGRAMAT gerul. 
Mai avînd reminiscențe, 
Reclamînd o reciclare, 
ploile-au redobîndit 
drept de... REEXAMINARE.
Restul e doar reverie, 
flori aduc petiție, 
Regretînd că soarele 
n-are REPETIȚIE.
Resemnat, un neînsurat, 
Reliefînd o mutră tristă, 
nu reține nici o muză, 
dar le trece în REVISTA.
Chiar recent „Universalul" 
firma și-a revizuit, 
în vitrine tot decorul 
repede s-a REÎNNOIT.
Parcurile iar respiră, 
reclamînd dor de plimbare, 
la reverul unui zîmbet 
am mai REVENIT cu-o floare. 
Reconsiderînd că totul 
e-o reclamă pentru vis, 
regăsim o lună mai 
ca într-un roman... RESCRIS.

Mircea ANDRAȘ

dădu o poftă nebună și 
să mă zvîrcolesc pe spa
te, cu toate labele în aer, 
ca un cățeluș fericit. Cre
deam că depășisem de 
mult vîrsta la care o fe
meie îți trezește toate 
stările, dar de această 
dată mă simțeam extrem 
de ciudat și — de ce 
să nu o recunosc — ex
traordinar de bine. Părul 
negru și ondulat îi aco
perea umerii de amazoa
nă părînd asemănătoare 
valurilor mării. Nu știu 
de ce, dar eram conști
ent de faptul că EA nu 
venea din lumea noastră. 
Era mult prea perfectă. 
Aș fi vrut să-i adresez 
cîteva cuvinte, dar un 
nod mi se instalase in 
gît, făeîndu-mă să păs
trez o tăcere care deve
nise pentru mine o greu
tate aproape insuportabi
lă.

In clipa aceea s > în
tâmplă MIRACOLUL.

(Va urma)
Liviu PÎRȚAI .

Clubul de literat ură de 
anticipație tebnico- 

științifică „Miner 
club 2001"



4 Steagul roșu DUMINICA, 5 MAI 1985

Manifestări peste hotare 
consacrate aniversării victoriei 

asupra fascismului și 
Zilei independenței României

Noi luări de poziție potrivnice 
hotăririi S.U.A. de a institui 

embargoul economic și 
comercial împotriva 

Republicii Nicaragua

FILME

SOFIA 4 (Agerpres). — 
L«a ambasada țării noastre 
«lin Sofia, au fost evocate 
pe larg lupta antifascistă a 
poporului român pentru li
bertate socială și naționa. 
lă, acțiunile și demonstra
țiile antirăzboinice și an
tifasciste în anii premergă
tori celui de-al doilea răz- 

| boi mondial, între care un 
j loc de frunte l-a ocupat 
I marea demonstrație de la 
1 1 Mai 1939, în organizarea 
și desfășurarea căreia to
varășul Nicolae Ceaușeseu 
a avut un rol determinant, 

.— lupta forțelor antifas- 
i «iste și patriotice din 
; România, care a culminat 
tu revoluția de eliberare 

' socială și națională, anti- 
1 fascistă și antiimperialistă 
' de la 23 August 1944, con- 
I tribuția de seamă a Româ- 
i niei la obținerea victoriei 
Împotriva Germaniei hi- 

I tleriste, la eliberarea Un- 
gariei, Cehoslovaciei și a 
linei părți din teritoriul 
Austriei.

Au fost expuse lucrări 
«in opera social-politică a

'.ovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia.

★
MANILA 4 (Agerpres). 

— In cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării vic
toriei asupra fascismului 
și Zilei independenței, la 
Manila a fost organizată 
„Săptămîna filmului ro
mânesc".

★
RABAT 4 (Agerpres). — 

La ambasada țării noas
tre din Rabat a fost orga
nizată o conferință de pre
să, în cadrul căreia au fost 
prezentate contribuția 
României la victoria asu. 
pra fascismului, precum 
și eforturile consecvente 
ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușeseu, la cauza men
ținerii păcii, securității și 
înfăptuirii dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare.

SAN JOSE 4 (Agerpres). 
— Miniștrii relațiilor ex
terne din Costa Rica, Gua
temala, Honduras și Sal
vador au hotărît să se reu
nească marți la San Jose 
pentru a analiza consecin
țele ce decurg din institu
irea de către S.U.A. a 
embargoului în schimbu
rile comerciale cu Repu
blica Nicaragua — trans
mite agenția I.P.S.

☆
BUENOS AIRES 4 (A-

gerpres). — Guvernul ar
gentinian și-a manifestat 
„preocuparea față de em
bargoul economic și co
mercial hotărît de guver
nul american împotriva 
Republicii Nicaragua".

Intr-un comunicat dat 
publicității la Buenos Ai
res, Ministerul Relațiilor 
Externe al Argentinei „de- 
plînge evoluția pe care o 
ia criza din America Cen
trală, ca și toate deciziile 
ce îndepărtează în mod 
obiectiv posibilitatea de a

adopta o soluție pașnică, 
politică pentru situația 
din această regiune".

*
LA PAZ 4 (Agerpres). — 

Guvernul bolivian a denun
țat embargoul economic 
și comercial instituit de 
Statele Unite împotriva 
Republicii Nicaragua, a- 
preciind că el reprezintă 
„o intervenție fățișă în 
problemele interne" ale a- 
cestei țări, transmite a- 
genția Associated Press.

☆

O declarație a 
Consiliului de 

Securitate al O.N.U. 
in problema Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al O.N.U. și-a ex
primat, într-o declarație a- 
doptată prin consens, „in
dignarea și grava preocu
pare" față de decizia Re
publicii Sud-Africane de a 
stabili un așa-zis guvern 
provizoriu de tranziție în 
Namibia, calificând această 
hotărjre a regimului de la 
'Pretoria ca „nulă și neave
nită".

Declarația cheamă Rcpu_ 
blica Sud-Africană să 
revină asupra hotăririi sa
te și să coopereze în apli
carea rezoluțiilor Consi
liului de Securitate.

încheierea reuniunii la nivel înalt 
a principalelor șapte state occidentale 

industrializate

BONN 4 (Agerpres). — 
La Bonn s-au încheiat, 
sîmbătă, lucrările reuniu
nii la nivel înalt a princi
palelor șapte state occi
dentale industrializate, la 
care au luat parte șefii de 
stat și de guvern ai S.U.A., 
Angliei, Canadei, Franței, 
R.F. Germania, Italia și 
Japoniei. După dezbateri, 
din care nu au lipsit as
pectele controversate, a 
fost adoptată o declarație 
comună care relevă difi
cultățile economice cu 
care sînt confruntate pe 
plan intern statele parti
cipante precum și în ra

porturile dintre ele, evi_ 
dențiindu-se în special ne
cesitatea creării de noi 
locuri de muncă, a com
baterii inflației, a redu
cerii inechităților sociale, 
corectării dezechilibrelor e- 
conomice și stăvilirii pro- 
tecționismului.

Participanții au mai a- 
doptat o declarație poli
tică cu privire la împlini
rea a 40 de ani de la în
cheierea celui de-al doilea 
război mondial.

S-a convenit ca viitoarea 
reuniune de acest gen să 
aibă loc anul viitor, în Ja- 
ponia.

MADRID 4 (Agerpres). 
— Guvernul spaniol a cri
ticat hotărîrea S.U.A. de 
a impune un embargou 
comercial împotriva Re
publicii Nicaragua, apre
ciind că această măsură 
va impieta asupra iniția
tivelor de pace în Ameri
ca Centrală.

Un comunicat al Minis
terului de Externe al 
Spaniei, dat publicității 
la Madrid, exprimă teme
rea părții spaniole că a- 
semenea acțiuni vor bloca 
eforturile „Grupului de la 
Contadora" și ale țărilor 
centroamericane pentru a 
găsi o soluție negociată la 
conflictele din regiune.

☆
NAȚIUNILE UNITE 4 

(Agerpres). — Nicaragua 
a anunțat oficial că va 
cere luni convocarea unei 
reuniuni de urgență a 
Consiliului de Securitate în 
problema embargoului e- 
conomic' și comercial insti
tuit dc Statele Unite îm
potriva acestei țări, — in
formează agentij France 
Presse.

6 MAI
| PETROȘANI — 7 No- 

| iembrie: Din nou îm
preună; Unirea; Tații și 
bunicii; Parîngul: Iubirea 
are multe fețe.

PETRILA: Zică ce - vor 
zice.

LONEA: Călăreții de 
dimineață, I—II,

VULCAN — Luceafă
rul: Nu pot să-ți spun 
adio.

LUPENI — Cultural: 
O fată și un băiat.

URIC ANI: Duminică
zbuciumată.

Eventualele schimbări 
' intervenite în programa

rea filmelor aparțin în
treprinderii cinemato
grafice județene.

TV
5 MAI

11,30 Telex. 11,35 Lu- 
| mea copiilor. „Micul Zbu- 
Irător". Episodul 4. 12,40

Din cununa cîntecului 
| românesc (color). 13,00 
I Album duminical. 14,50

Perenitatea teoriei revo. | 
luționare a clasei munci- . 
toare. 167 de ani de la | 
nașterea lui Karl Marx. i 
15,00 închiderea progra- J 
mului. 19,00 Telejurnal. | 
19,15 Aniversarea a 40 ’ 
de ani de’ la victoria a- ( 
supra fascismului și săr- I 
bătorirea „Zilei inde
pendenței României". ( 
23 August 1944 — mo
ment de cotitură în evo
luția celui de-al doilea 
război mondial. 19,35 
Cîntarea României. 20,15 
Film artistic: „Ultima |
frontieră" (color), Pro. | 
ducție a Casei de filme 4. | 
21,40 Mondovision (co- | 
lor). 21,50 Telejurnal.

6 MAI
20,00 Telejurnal. 20,15 I 

Actualitatea în econo- I 
mie. 20,25 Tezaur fol- I 
cloric (color). 20,45 Ani- | 
versarea a 40 de ani de . 
la victoria asupra fas- I 
cismului și sărbătorirea ■ 
„Zilei Independenței I
României", 21,05 Roman. I 
foileton (color). „Verdi“.
Episodul 12. 21,50 Tele1- • 
jurnal.

i Imemento

C. I. P. R. BRAȘOV
* Fabrica de produse 

refractare Baru
INCADREAZA DE URGENȚA:

Calendar săptâmînal
6 V —

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim, 
ministru al guvernului Republicii Socia
liste Romania, efectuează în prima jumă
tate a lunii mai 1985, vizite oficiale în 
Thailanda, Singapore, Malaiezia și Bir- 
tnania răspunzînd invitațiilor primilor 
miniștri ai acestor țări, precum și o 
vizită de lucru în Indonezia, la invitația 
vicepreședintelui Republicii.
HUNI. 6 MAI
—■ Vizita la Madrid a președintelui 

S.U.A., Ronald Reagan (6—8).
— La Strasbourg se deschide sesiunea 

lunară a parlamentului vest-european.
MARȚI, 7 MAI
— La Nurnberg are loc „Adunarea pă

cii", organizată de Partidul Social- 
Democrat.

— La Arusha (Tanzania) se deschide 
conferința internațională asupra con
diției femeii și copiilor în Africa de 
Sud (7—18).

— Conferința internațională inițiată de 
Comitetul special O.N.U. împotriva 
apartheidului (7—10, Arusha, Tan
zania).

MIERCURI, 8 MAI
— A 40-a aniversare a victoriei asupra 

fascismului hitlerist și a eliberării 
poporului german de sub dominația 
nazistă.

— In U.R.S.S. are loc Adunarea solem
nă ' a reprezentanților oamenilor 
muncii din Moscova și a ostașilor din 
garnizoana capitalei consacrată celei

12 V 1985
de-a 40-a aniversări a victoriei popo
rului sovietic în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei.

JOI, 9 MAI
— 40 de ani de la victoria asupra fas

cismului (1945) Ziua victoriei împo
triva fascismului.

— 40 de ani de la eliberarea Cehoslova
ciei de sub dominația fascistă, Sărbă
toarea națională a R.S. Cehoslovace 
(1945)

— In U.R.S.S. ziua de 9 Mai 1985 va fi 
marcată ca Sărbătoare națională.

— Vizita oficială în Portugalia a pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan.

— La Paris are loc întîlnirea Comitetu
lui Executiv al U.N.E.S.C.O..

VINERI, 10 MAI
— La San Jose are loc o reuniune a 

miniștrilor economiei din țările A- 
mericii Centrale.

— Vizita în Israel a secretarului de stat 
al S.U.A., George Shultz.

SIMBATA, 11 MAI
— Vizita la Beijing a ministrului co

merțului al S.U.A., Malcolm Baldri- 
ge (11—15).

DUMINICA, 12 MAI
— In Tunisia se desfășoară alegeri lo

cale.
— La Roma au loc alegeri administra

tive.

(Agerpres)

(^JZW/7
LA PALATUL NAȚIU. 

NILOR DIN GENEVA VOR 
ÎNCEPE, la 27 august, lu
crările celei de-a treia con
ferințe pentru examinarea 
aplicării Tratatului de 
neproliferare a armelor 
nucleare — a anunțat pre
ședintele comitetului pre
gătitor al conferinței, J. 
Dhanapala (Sri Lanka). 
Lucrările, care vor dura 
patru săptămîni, se vor 
desfășura în trei comitete.

Conferințele anterioare 
de acest gen au avut loc 
în 1975 și 1980.

CELE 10 ȚARI MEM
BRE ALE PIEȚEI COMU
NE AU ACCEPTAT invi
tația statelor africane 
„din prima linie" privind 
convocarea unei reuniuni 
comune pentru a lua în 
considerare situația din 
Africa australă și posibi
litățile dc soluționare paș
nică a crizei din această 
regiune, a declarat pre
ședintele în exercițiu al 
C.E.E., Giulid Andreotti, 
ministrul de externe' al 
Italiei.

DATORIA EXTERNA A 
FRANȚEI a atins un nivel 
fără precedent — 525 mi
liarde franci (circa 54 mi
liarde dolarj) — la 31 de
cembrie 1984, relevă un co
municat al Ministerului 
Economiei, dat publicită
ții Ia Paris și reluat de a- 
genția France Presse.

■ 1 excavatorist
■ 12 electricieni
■ 25 lăcătuși
■ 4 electroniști
■ 3 A.M.C.-iști
■ 3 instalatori
■ 5 instalatori instalații ardere
■ 5 strungari
■ 4 rabotori
■ 4 frezori
■ 3 sudori
■. 2 rectificatori
■ 2 tratamentiști
■ 3 compresoriști
■ 9 mecanici mașini și utilaje

produse refractare
■ 10 cocători produse refractare
■ 8 zidari șamotori
■ 15 muncitori necalificați.
Condiții de încadrare și retribuire con. 

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul F.P.R. 

Baru.

Mica publicitate
VIND convenabil a- 

partament două camere 
cărămidă, parchet, 'feaze. 
Deva, telefon 961/46745. 
(m.p.)

VIND radiocasetofon Ste
reo, Sanyo M 4100, nou, 

boxe. Telefon 44439. (3682)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Oltea- 
nu Florea, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (3636)

PIERDUT carnet stu- 
.dent pe numele Dincă A_ 
lexandru, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani.

II declar nul. (3635)
PIERDUT carnet stu

dent pe numele Szoke Dio- 
nisie, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul, (3633)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kele- 
men Iosif, eliberat de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mătu
rai- Petru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3631)

ANUNȚ DE FAMILIE

GRUPA 1413 este alături de colegul lor Blcndea 
Silvestru la încercarea grea pricinuită de dispariția 
scumpului său tată Sincere condoleanțe. (3638)
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