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Vizita de stat în 

| Republica Socialistă România 
a regelui Spaniei, 

Juan Carlos I 
și a reginei Sofia

La invitația tovarășului N i c o 1 a e 
| Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
i România, si a tovarășei Elena Ceausescu, re. 
î gele Spaniei, Juan Carlos I, împreună cu re- i 
i gina Sofia, va efectua o vizită de stat în țara 
1 noastră, în ultima decadă a lunii mai 1985.

Plus 4500 tone 
de cărbune 
pentru cocs

Colectivul minei Lupeni, 
este colectivul care de 
multe ori în cincinalul ac
tual a dat dovadă că dis
pune de un detașament pu
ternic de oameni oricînd 
gata să răspundă la che
marea partidului, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu de 
a da țării cît mai mult căr
bune.

Luna mai din acest an
a marcat o nouă etapă în 
extracția de cărbune a 
minei. Pentru prima dată
minerii de aici au arcina 
să livreze zil
nic economiei națio
nale aproape 8000 tone de 
cărbune pentru cocs. Re
zultatele obținute pînă în 
prezent, dau garanția că 
ceea ce s-a planificat va 
fi îndeplinit. Cantitatea ex
trasă suplimentar sarcini
lor de plan de la începu
tul lunii este de aproape 
4500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. O contribuție deo
sebită au adus-o minerii 
sectorului I — plus 722 
tone, III — plus 2692 tone, 
IV — plus 3873 tone, VI — 
1038 tone. (Gh. S.)

Schimbul condus de 
Dragoș Florea, din bri
gada lui Ion Ilea (sec
torul IV al I.M. Lonea), 
este un nucleu de oa
meni plenar angajați in 
bătălia de pe frontul 
cărbunelui. In imagine, 
ortacii schimbului, îm
preună cu maistrul Du
mitru Lateș.

Foto: Robert TA VIAN

Realizarea planului 
implică muncă, 

strădanii și eforturi

In munca minerului, u- 
neori eforturile Sînt mai 
mari atunci cînd realiză
rile nu se ridică la nive
lul sarcinilor de plan. 
Greutățile trebuie învin
se. Piatra în front, falia 
și microfalia, emanația de 
gaze și altele, sînt greu
tăți care nu au o viață 
prea lungă, nu pot con
duce luni în șir la rezul
tate slabe. Dar nu toate 
formațiile de lucru au 
greutăți de genul celor 
amintite. Unele au nea
junsuri care depind de 
om sau, mai bine zis, și 
le face omul cu mina lui.

La mina Lonea aproa
pe 80 la sută din brigă
zile care lucrează în căr
bune, pe primele patru 
luni din acest an și-au 
realizat și depășit sarci- 
nî’.e de plan. Asta expli
că și rezultatele înregis
trate la nivel de mină. 
Una dintre brigăzile care 
nu și-a realizat planul în 
primele patru luni din a- 
cest an este cea condusă

La Institutul de mine Petroșani

S i m p o
Simpozionul științific ca

re s-a desfășurat sub ge
nericul „Mecanizarea com
plexă, automatizarea și ro
botizarea, sarcină priori
tară a industriei miniere, 
aspecte tehnice și social- 
economice", reflectă creș
terea preocupărilor pentru 
continua dezvoltare și mo
dernizare a uneia dintre 
ramurile de bază ale eco
nomiei noastre naționale, 

industria minieră.
In cadrul acțiunii au 

de Dumitru Ene din ca
drul sectorului V. Bri
gada, cu un efectiv de 16 
muncitori, lucrează în- 
tr-un abataj cameră cu 
două aripi pe stratul 3. 
Minusul acumulat în pe-»*, 
rioada amintită s_a ridi
cat la aproape 4000 tone 
de cărbune, planul fiind 
realizat în proporție de 
73 la sută. Productivita
tea muncii nu a fost rea
lizată în medie cu 700 kg 
pe post. In cadrul forma
ției predomină muncito
rii calificați. Foarte- puți, 
nă forță de muncă nou 
încadrată. Șeful de bri
gadă invoca norma pla
nificată pe care o consi
deră prea mai e — 7,7 to
ne pe post (pe același 
strat la mina Lupeni nor
ma este de 9 tone pe post 
— n.n.). Deci acest lucru 
nu constituie un motiv 
pentru nerealizările bri-

Gheorghe SPlNU 

(Continuare în pag. a 2-a)

z i o n* știi
fost prezentate 9 referate 
științifice realizate de ca
dre didactice ale institutu
lui de mine în colaborare 
cu specialiști din unitățile 
de producție și cercetare 
ale C.M.V.J., fiecare dintre 
comunicări vizînd proble
matica vasta privind dez
voltarea mineritului sub 
toate aspectele tehnice și 
socîal-economice. „Indus
tria minieră în perspectiva 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.*', comunicare rea-

Aspect din cartierul Aeroport — Petroșani devenit în ultimii ani un a- 
devărat „oraș în oraș“ in reședința de municipiu. Foto : T. ALEXANDRU

Un modern centru de pregătire 
profesională a tineretului

Cînd, în toamna lui 1966, 
se deschidea anul școlar, 
își începea activitatea, doar 
cu 108 elevi, o nouă unita
te de învățămînt — Liceul 
industrial minier din Pe
troșani. Dezvoltarea și mo. 
dernizarea acestui liceu 
constituie o expresivă sin
teză a transformărilor în
noitoare ce au avut loc în 
învățămîntul Văii Jiului în 
cele două decenii care se 
împlinesc de la Congresul 
al IX-lea al partidului. In 
1970 se încheiau lucrările

n ț i f i c
lizată de lector univ. Au
rel Suciu a punctat prin
cipalele sarcini privind 
dezvoltarea bazei de mate
rii prime și materiale care 
revin mineritului în cinci
nalul viitor și în perspec
tivă pînă în anul 2000, dar 
și sarcini legate de elabo
rarea de noi tehnologii su
perioare,

Gh. VLADIMIR 

(Continuare in pag. a 2-a) 

de construire a unui veri
tabil complex școlar care 
cuprinde o clădire cu 22 
săli de clasă, atelier-școa- 
lă, internat cu 300 locuri, 
cantină, toate dotate cu 
mobilier, utilaj și aparatu
ră modernă, folosită în 
procesul de pregătire a 
celor peste 2500 de elevi 
cîți slnt acum în liceu.

— Ia acești ani liceul 
nostru a fost absolvit, la 
cursuri de zi și seral, de 
peste 3800- tineri care, în 
cea mai mare parte mun
cesc în minerit, ne spuneai 
ing. SeVerian Groza, di
rectorul liceului. In cele 
25 de cabinete, în 8 labo
ratoare și 9 ateliere se des
fășoară o activitate inte
grată organic cu produc
ția, elevii însușindu-și atît 
cunoștințele de specialita
te, cît și formîndu-și de
prinderile de a munci. Ca
litatea pregătirii se verifi
că în olimpiade școlare și 
concursuri pe meserii în 
manifestări culturale și

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2_a)

INSCRIPȚII

Anacronică și nefi
rească, mai ales acum 
în zilele noastre, cînd 
majoritatea oamenilor 
muncesc, se străduiesc 
din răsputeri să fie u- 
tili societății prin rodul 
eforturilor de zi cu zi 
la locurile lor de mun
că. RELAȚIA, pe ici pe 
colo mai funcționează în
că și funcționează nu se 
încurcă. Exemple sînt 
multe și nu le mai enu
merăm pentru că le 
știți, le cunoașteți, cum 
dealtfel cunoașteți și 

■mecanismul de func
ționare al relației.

Pe vremuri se spu
nea „ai carte — ai par
te", azi, cînd toată lu
mea are „carte", și deci 
și „parte" unii vor ca

„Condeiele 
copilăriei*'

Douăzeci de ani de 
muncă, douăzeci de ani 
de satisfacții și ferici
re, în care personalita
tea umană s-a împlinit 
și s_a afirmat multila
teral. Aceasta este ideea 
ce se desprinde din crea
țiile literare ale celor 20 
de pionieri, participant 
la concursul organizat 
de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei Petro
șani, concurs intitulat 
sugestiv „Condeiele co
pilăriei, ce se înscrie 
în suita manifestărilor 
prilejuite de aniversa
rea a 20 de ani- de cînd 
în fruntea partidului și 
statului nostru se află 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

„Relația“
partea lor să fie mai 
mare și atunci apelează 
la... relație. Cu alte cu
vinte ar cam trebui să 
reluăm vechea zicală 
amintită și s-o adap
tăm situației — „ai re
lații — ai satisfacții". 
Și cite satisfacții nu 
produc relațiile. Da 1 
Dar numai celor care 
le au și știu să le mînu- 
iască abil, subtil și efi
cient.

Dacă nu ar fi relația, 
nu ar Ti mai mare sa
tisfacția, satisfacția noas
tră a tuturor ? Și ca 
satisfacția să fie depli
nă, să stopăm cu hotă- 
rîre și energie Relația !

Dorin GHEȚA

I 

I 

I

I-
I

I
I

I
I

II
I 
i
I

I I 
l



2 Steagul roțu MARȚI, 14 MAI 1985

ES a

In intimpinarea forumului tinerei generații

Lupeni

„Săptămîna 
producțiilor record"

Săptămîna aceasta, în 
care își va desfășura lu
crările forumul tinerei 
generații din România, 
constituie pentru tinere
tul din Valea Jiului up 
minunat prilej de confir
mare a energiilor și va
lențelor creatoare, efor
turile lor fiind orientate 
spre obținerea unor re
zultate superioare în toa
te domeniile de activita
te specifice. Astfel, or
ganele și organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile 
și instituțiile orașului Lu
peni au declarat perioada 
13—19 mai „Săptămîna 
producției record". Din
tre obiectivele pe care ti
nerii din întreprinderile 
orașului și le-au propus 
rețin atenția 
producției de 
cu 3 la sută,

creșterea 
cărbune 

obținerea 
unor productivități cu 2 
la sută mai mari, redu
cerea totală a absențelor 
nemotivate și a învoirilor 
de la program. Valoarea 
producției suplimentare 
ce se preconizează a se 
obține printr-o amplă 
mobilizare a eforturilor, 
printr-o mai bună orga
nizare a muncii se esti
mează la peste 300 000 lei. 

Totodată, în școli, e- 
levii și-au propus crește
rea mediei notelor obți
nute la peste 7, în proce
sul de învățămînt ca și 
obținerea unor rezultate 
superioare la acțiunile 
de colectare a hîrtiei (500 
kg), a sticlelor și borca-

Una dintre muncitoarele 
cu rodnică activitate la 
I.U.M. Petroșani este Ma
riana Fantini, frezor în ca
drul secției Mecanică II. 
Ea execută lucrări te cali
tate, dovedind promptitudi
ne în predarea comenzilor. 

nelor (5000 bucăți), pre
cum și la alte acțiuni 
din capitolul nefinanțate. 

Concomitent cu aceasta 
vor avea loc diferite dez
bateri pe teme specifice 
de tineret, menite să a- 
profundeze ideile legate 
de implicarea tot mai 
largă a tinerei generații 
în viața economico-so- 
cială a țării, în participa
rea tot mai amplă a ti
neretului la soluționarea 
problemelor lumii con
temporane, generoasa de
viză a Anului Internațio
nal al Tineretului, „Par
ticipare, — Dezvoltare — 
Pace" constituind cadrul 
optim de manifestare și 
afirmare a voinței ne
strămutate a tineretului 
lumii de a trăi în depli
nă libertate și pace. Ast
fel, la Liceul nr. 2 de 
chimie industrială va a- 
vea loc dezbaterea „Ti
neretul și problemele lu
mii contemporane", iar la 
Liceul industrial nr. 1 
dezbaterea „Rolul tine
rei generații, a -organiza
țiilor U.T.C. în
varea ideilor de pace și 
colaborare între 
popoarele 
menea, 
astăzi, în 
minei, se 
către elevii Școlii 
rale
„Gențiana" un spectacol 
sugestiv intitulat „Cinstim 
minerul și munca lui".

promo-

lumii", 
la I.M. 
sala de 
va susține,

toate 
De ase- 
Lupeni, 
apel a 

de 
gene- 

nr. 2 și formația

Gh. CHIRVASĂ

Simpo
(Urmare din pag. P

O comunicare care s-a 
bucurat de un larg interes 
în rîndul participanților a 
fost „Tehnicizare și meca
nizare", prezentată de conf. 
dr. Septimiu Krausz, șeful 
catedrei de științe sociale 
de la I.M.P. Referatul a 
vizat aspectele sociologice, 
procesele complexe și 
transformările care au loc 
în cadrul relației om-teh- 
nică, aspecte care au fost 
tratate in extenso și la ni
velul altor ramuri indus
triale, fiind rezultatul u- 
nor îndelungate studii so
ciologice privind dezvol
tarea unui nou tip de re
lații între forțele de pro
ducție și mijloacele de 
producție. Prof. dr. ing. A. 
Simionescu a prezentat în 
cadrul referatului „Nive
lul înzestrării tehnice a 
întreprinderii miniere — 
variabilă organizațională" 
rezultatul unor studii, prip 
comparație, vizînd rolul 
muncii organizatorice în 
micro și macro nivelurile 
întreprinderilor.

O comunicare cu pro
nunțat caracter tehnic a

Festivalul national 
„Cintarea 
României'1

(etapa județeană)
• Duminică, pe scena 

Casei de cultură a' sindica
telor din Deva au evoluat, 
în cadrul etapei județene 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", edi
ția a V-a, montajele lite
rare, literar-muzicale și 
cele literar-muzical-core" 
grafice, recitatorii și gru
purile de recitatori.

Din Valea Jiului au fost 
prezenți recitatorii Ileana 
Sandu, Gheorghe Stoica, 
loan Roșu, Mihai Sandu, 
grupul de recitatori al I.M? 
Lupeni, Poemul dramatic 
al clubului din Lupeni, 
montajul literar-muzical- 
coregrafic al casei de cul
tură. Prezențele artiștilor 
amatori din Valea Jiului 
au fost apreciate de către 
juriu și spectatori.

• Tot duminică, la Si- 
meria, fanfara reunită a 
Văii Jiului, colectiv artis
tic laureat în repetate rin. 
duri la nivel republican, 
a evoluat în cadrul etapei 
județene a festivalului. 
Prezența în concurs a for
mației a fost răsplătită cu 
vii aplauze de către spec
tatori. (Al. H.) 

zion științific
prezentat prof. dr. ing. Ion 
Marian sub genericul 
„Creșterea eficienței tăierii 
cărbunelui cu combine de 
abataj". Din referat s-a 
desprins concluzia că, uti
lizarea combinelor de a- 
bataj de fabricație româ
nească a condus la crește
rea eficienței economice 
sub toate aspectele: pro
ducții și productivități spo
rite, importante economii 
de materiale și energie 
electrică.

O lucrare de cercetare
de sinteză a constituit te
meiul referatului „Susți
neri mecanizate pentru a- 
bataje. Problematica ac
tuală și de perspectivă", 
realizat de dr. ing. Nicolag 
Iliaș.

Importante prin proble
matica abordată, prin bo
gatul conținut informativ 
au fost și referatele 
„Calitatea utilajului mi
nier, sarcină prioritară a 
industriei constructoare de 
mașini", prezentat de dr. 
ing. Alexandru Florea, 
„Probleme de bază în ali
mentarea și distribuirea e- 
nergiei electrice în sectoa
rele mecanizate din subte

Un modern centru de pregătire 
profesională a tineretului

fUrmare din pag. D

sportive, unde elevii noștri 
au obținut, în fiecare an, 
rezultate remarcabile.

In această primăvară 12 
elevi au participat la faza 
pe Miristerul Minelor a 
concursului pe meserii, do
vedind o foarte bună pre
gătire. Au obținut locul 
I — Drăghici Cristian, cla
sa a Xl-a, mecanici mașini 
și utilaje miniere și Cră- 
ciune Carmen, clasa a 
XH-a, topografie minieră; 
locul II — Hegeduș Fran- 
cisc, clasa a X-a, profil 
minier, Stoica Lucreția, 
clasa a Xll-a, preparatori 
de cărbune și minereuri; 
Potjen Andrei, anul I, școa
la profesională. Și elevii 

ran", prezentat de conf. dr. 
ing. Gheorghe Stepănescu, 
„Automatizarea proceselor 
miniere în logică programa
tă cu microprocesor și sta
diul actual și perspectivele 
utilizării roboților in indus
tria minieră", realizată și 
prezentată de conf. dr. ing. 
Emil Pop.

Se poate concluziona că 
în ansamblul său, simpo
zionul științific, prin pro
blematica abordată, a răs
puns imperative'or actuale 
și de perspectivă pe care 
le ridică dezvoltarea și 
modernizarea industriei 
miniere dovedind preocu
parea constantă, responsa
bilă a cadrelor didactice 
de la I.M.P. și a specialiș
tilor din producție și cer
cetare pentru a contribui, 
alături de harnicul detașa
ment de mineri la crește
rea continuă a producției 
de cărbune extras, pentru 
realizarea cit mai grabni
că a independenței- ener
getice a țării, sarcină care 
reiese din istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al 
XllI-lea, din indicațiile și 
orientările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicola_e Ceaușescu.

Koronka Robert, Mureșan 
Florin, Hînceanu Ion și 
Fekete Veronica au fost 
premiați sau au primit 
mențiuni în acest presti
gios concurs al cunoștințe
lor și îndemînării practice 
dobîndite prin muncă.

Perfecționarea procesu
lui instructiv-educativ este 
o preocupare constantă a 
cadrelor didactice. In liceu 
a fost amenajată o platfor
mă de instruire tehnologi
că în meseriile specifice 
mineritului unde elevii din 
treapta a doua, de la toate 
meseriile, cunosc cum sînt 
construite, modul de func
ționare, exploatare și în
treținere a utilajelor și 
mașinilor miniere (com
plex mecanizat de tăiere.

Impiegații de mișcare 
loan Murgu și Eugen 
Blos de Ia preparația 
Coroești.

Realizarea plan ului
(Urmare din pag i>

gâzii. Nu sînt probleme 
cu aprovizionarea cu ma
teriale, piese de schimb 
sau cu funcționarea uti
lajelor. Singura proble
mă pe care a ridicat-o 
șeful de brjgadă a fost 
aceea a forței de muncă. 
„In componența brigăzii 
sint foarte mulți mineri 
care nu se țin de treabă, 
vin la șut cum și cînd 
vor. Cu astfel de oameni 
nu pot să fac planul. Con
ducerea sectorului nu 
poate rezolva această pro
blemă deoarece nu dispu
ne de oameni calificați 
și disciplinați, dornici de 
afirmare. Numai condu
cerea minei mă poate a- 
juta ș'i atunci îmi voi 
realiza planul, spunea in 
încheiere șeful de bri
gadă".

Maistrul Gheorghe Dom
bi, om cu peste 15 ani de 
activitate în această me
serie spune la rîndul său: 
„Ne încurcă foarte mult 
absentomanii și printre 
aceștia sînt mulți mineri. 
Uneori sint pus în situa
ția dc a nu plasa fron

susținere și transport, com
bină, transportor etc).

In cele două decenii ca
re se împlinesc de la Con
gresul al IX-lea, de cînd 
în fruntea partidului se a- 
flă tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Liceul indus
trial minier din Petroșani, 
întreg învățămîntul din Va
lea Jiului, desfășoară o ac
tivitate rodnică în pregăti
rea tinerei generații pentru 
muncă, pentru necesită
țile mineritului.

Acțiuni 
gospodărești 

la Petrila
De la arhitect Iu'ia Ma

kar, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc 
Petrila aflăm :

— In săptămîna trecută, 
pe raza orașului nostru au 
avut loc ample acțiuni gos
podărești. Aproape '>0 la 
sută din asfaltul de pe ar
tera principală a suferit 
lucrări de plombări și re
parații, executate cu spri
jinul întreprinderilor și 
instituțiilor din oraș. De 
asemenea, am întn prins 
acțiuni de nivelare a te
renurilor folosite ca ialde 
și rampe de gunoi, in lo
calitățile Cimp.i și ■ ieț. 
S-au plantat peste iOOO 
puieți de brazi, tuia și alți 
arbuști ornamentali, s-a 
amenajat zona verde din 
noul cartier „Minerul". La 
Cimpa, aproape toată „su
flarea" satului, în frunte 
cu deputății Dumitru Ciort 
și Ilie Bălănesc, au parti
cipat la lucrările de dac
țiune a apei potabile, la 
pozarea conductelor >i<<-- 

de tuind peste 4000 ore
muncă patriotică. Am e_ 
fectuat, de asemenea, lu
crări de regularizare și 
curățire a albiei piriulai 
Taia. (M.B.) 

tul de lucru. Majoritatea 
oamenilor din brigadă ->u 
răspund la comenzile sec
torului. întreprinderea 
ai- putea ajuta brigada 
dacă se vor promova ați
neri din rîndul ajutoi ilor 
de mineri. Cinstit să 1 iu 
aproape că nu mai m n 
oameni formați care că 
preia conducerea unei 
brigăzi sau a unui schimb. 
In direcția stabilizării, 
formării forței de muncă 
mai este mult de făcut. 
Vechile și chiar actualele 
măsuri nu au dat rezul
tatele așteptate. Trebuie 
făcut, de urgență, ceva în 
acest sens. Brigada nu 
duce lipsă de materiale, 
sau.de piese de schimb".

Greutăți generate de 
natură nu sînt, așa cum 
mai întotdeauna susțin 
minorii de la conducerea 
brigăzilor rămase sub 
plan, ci numai și numai 
greutăți generate de om. 
Deci, indisciplina muncii 
este factorul principal 
pentru care brigada lui 
Dumitru Ene de la mina 
Lonea nu și-a realizat 
planul pe primele pati u 
luni din acest an.

CALIFICARE. Urmărin- 
du-se perfecționarea forței 
de muncă, la I M. Dîlja 
sînt în curs de desfășurare 
un curs de calificare pen
tru mineri, unul pentru 
mecanici mașiniști, iar un 
altul pentru mecanici ma
șini de extracție — toate 
începute în aprilie. In a- 
ceste zile se finalizează în
scrierile pentru un nou 
curs de calificare pentru

fi- 
Pe- 
in-

mineri, care se va deschi
de incepînd cu data de 20 
mai.

FILATELIE. Cercul 
latelic „Minerul" din 
troșani face pregătiri
tense pentru organizarea 
celei de a IX-a ediții a 
expoziției filatelice bila
terale Petroșani — Orosz- 
lany, R.P. Ungară, care 
va cuprinde circa 100 fețe 
de panouri cu exponate pe 
diferite teme, aparținînd 
filateliștilor din cele două 
cercuri. Au fost realizate 
deja machetele pentru ca
talogul exponatelor, plicul

special și ștampila ocazio
nală a expoziției.

Expoziția va fi deschisă 
în holul Casei de cultura 
din Petroșani, intre 19—25 
mai. Vernisajul expoziției 
va avea loc în ziua de 19 
mai, ora 11.

LA FILMĂRI. Membri 
ai echipei de alpiniști „Mi
nerul" din cadrul asociației 
sportive Jiul Petrila parti
cipă, în aceste zile, îm
preună cu cineaști ai stu
dioului de filme „Alexan
dru Sahia" București, la 
realizarea unor noi ima

gini ce se vor continuarea 
captivantului film 
copii „Cire.șariiS.

pentru 
Filmă

rile se fac în Munții 
cegi.

SECETĂ MARE în 
ța agroalimentară din 
troșani ; dacă te afli 
cumpărături și vrei : 
potolești setea, în 
cauți o sursă de apă po
tabilă — o cișmea, o fîn- 
tînă, un simplu robinet — 
nu găsești. Din această 
pricină precupețele, pentru 
a uda și păstra prospeți
mea produselor (ceapă ver-

Bu-

pia- 
Pe- 

la 
să-ți 

zadar

de, ridichi, salată, verde
țuri, in genere) expuse spre 
vînzare, iau apă din Ma- 
lcia. Administrația pieții 
ce are de spus ? Răspun
sul e unul singur : instala
rea măcar a unui robinet 
care să ofere sursă de apă 
potabilă 1

CINEMATECA, 
azi după-amiază, 
tograful , 
Petroșani 
filmul de cinematecă 
reportul", producție S.JJ.A.

SAUNA. In cadrul com
plexului sportiv al A.S.

Pentru 
cinema- 

,7 Noiembrie" din 
are programat 

Ae- IV

„Constructorul minier" Pe
troșani se află în curs de 
amenajare o saună care 
se va deschide pentru pu
blic pînă la sfîr.șitul aces
tei luni. Regimul de func
ționare. al saunei va fi i- 
dentic cu cel al bazinului 
dc înot. (I D.)

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN

vO infopmcm J

I

sau.de
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O partidă desfășurată 
în deplină sportivitate

Studenții confirmă

JIUL PETROȘANI — 
UNIVERSITATEA CRA_ 
IOVA 4—3 (2—3). De 
mult, de foarte mult 
timp spectatorii de 
fotbal de pe stadionul 
Jiul nu au mai asistat la 
un meci cu atît de nu
meroase răsturnări de 
scor, la o partidă cu așa 
multe goluri.

Pentru cei ce au lipsit 
duminică de pe stadionul 
Jiul (din nou plin !), iată 
un film al jocului: min. 
1 — șut puternic Stana, 
mingea „șterge11 șoldul lui 
Ștefănescu și Lung res
pinge în corner; min. 2 — 
șut „afară1*, din poziție 
bună, Sălăgean; min. 4 
contraatac Cămătaru, în 
stilul său personal, Mir
cea Popa intervine salva
tor; min. 8 șut de la 20 
metri — Adrian Popescu 
și... bară I ; min. 16 —
începe „hora11 golurilor: 
pasă înapoi Sălăgean și 
Szekely șutează, pe jos, 
la colțul lung al lui... 
Lung și 1—0; min. 18 — 
putea fi 2—0. dar ratează 
B. Popescu; min. 21 —
din nou rămîne 1—0, ra
tare Sălăgean — din 4 
metri ' — la centrarea lui 
Băluță; min. 25 acțiune 
Irimescu — Cămătaru și 
șutul internaționalului 
craiovean este respins in 
corner de Homan; min. 
27 — egalare: acțiune Un- 
gureanu (pornit din pro
pria jumătate de teren) și 
un șut sec de la 10—12 
metri, 1—1 ; min. 34 — 
stupoare in tribune: Că
mătaru il depășește pe Vi
zitiu, îl deschide pe Geol. 
gău și... 1—2 ! ; peste 
șase minute din nou ega
litate — centrare V. Popa 
(din nou foarte bun) și 
Sălăgean „revine11 pe lis
ta marcatorilor diviziei 
A, 2—2 ; min. 42: la ra
dio se anunță o nouă „lo
vitură de teatru1* : Că
mătaru, debordant, nu 
poate fi oprit și, în plin 
fuleu înscrie, cu toată o

poziția lui Homan, 2—3 
și... atît pînă la pauză.

Repriza secundă se re
marcă, în primul rînd 
prin ratările jucătorilor 
de la Jiul ! Min, 46 — 
Petre Grigore trimite cu 
capul în brațele lui Lung, 
de la 6 metri; min. 52 
Băluță, singur cu Lung, 
ratează; min. 56 — este 
rîndul lui Mircea Popa 
să nu-1 poată învinge pe

■ fri Qlifr I»I<H »<» . <i . »■

Fotbal, divizia A
■ ♦ ■ »♦» • <

portarul naționalei ! ; 
min. 63 vine... cea mai 
grea egalare din ultima 
vreme, centrează Benone 
Popeșcu și — din 6 me
tri — Băluță înscrie, 3—3; 
min. 69 — în sfîrșit 1 — 
centrează — din nou — 
V. Popa și înscrie — cu 
capul ! — Băluță, adu- 
cînd avantaj pentru Jiul, 
4—3.'

Desigur, dincolo de e- 
rorile din apărare, la go
lurile înscrise în prima 
repriză, primite de echi
pa noastră, ea merită a 
fi evidențiată pentru pu
terea de a crede în vic
torie și dorința de a în
toarce un rezultat, com
promis la un moment dat.

Partida s-a desfășurat Al. TĂTAR

in cel mai deplin spirit 
de fair-play 1 Nici un 
fault intenționat, nici un 
protest la deciziile arbi
trului, nici un gest care 
să păteze onoarea unui 
sportiv — iată caracteris
ticile de bază ale partidei 
de duminică.

Desigur, partida cu „U“ 
Craiova a trecut, băieții 
noștri au dobîndit două 
puncte mari, dar aten
ție, mîine, 15 mai, avem 
ca oaspeți pe fotbaliștii 
de la S.C. Bacău. O e- 
chipă care nu are ce 
pierde, o echipă ce tre
buie privită — ca și jo
cul cu ea! — cu toată se
riozitatea. Deci atenție 
și... „Haide Jiul !“.

Echipele folosite: JIUL: 
Homan — V. Popa, M. 
Popa, Vizitiu, P. Grigore
— Stana (din min. 77 Do- 
san), Găman (min. 77 Că
lin), Szekely — B. Po
pescu, Sălăgean, Băluță.

Universitatea : Lung
— Matei, Tililioi, Ștefă
nescu, Ungureanu, — Iri- 
mescu, Ad. Popescu (min. 
73 Săndoi), Mănăilă — 
Geolgău (din min. 70 O. 
Popescu), Cămătaru, Cîr- 
țu.

ȘTIINȚA PETROȘANI
— RULMENTUL BIRLAD 
30—10 (20—6). După cele 
două meciuri cî.știgate (6—0 
cu Politehnica Iași și 22—0 
cu Rapid Buzău), Știința 
a ținut să confirme forma 
bună în care se află, ata- 
cînd variat încă din min. 
1 și reușind, în ansamblu, 
un spectacol de factură ma
joră. Chiar în min. 2, după 
o pătrundere a lui Bonea
— în zi bună — Bezărău 
execută corect o l.p. 3—0, 
apoi 6—0, autor, același 
jucător, după o obstrucție 
adversă. Scorul este ridi
cat de „veșnicul tînăr" Pe
tre Dobre, care sancționea
ză o bîlbîială a adversari
lor, după o repunere în 
tușă la 2—3 m: 10—3 în 
min. 22 (oaspeții au redus 
din handicap, l.p., min. 9,

Dezideratele unei competiții de masă — selecția și performanța

„C u p a P i o n i e r u 1“
După opt luni de inten

se pregătiri handbalistice 
în școli’e generale din Va
lea Jiului (categoria de 
vîrstă 13—14 ani) se deș- 
fășoară, începînd din 5 
mai și pînă în 19 mai tur
neul final pe municipiu la 
„Cupa Pionierul11, organi
zată de Consiliul munici
pal al organizațiilor pio
nierilor și C.M.E.F.S. Pe
troșani, cu sprijinul. Co
legiului municipal de ar
bitri. La acest turneu final 
și-au cucei it dreptul de 
participare, după etapele

3

6—3) și apoi 12—3 prin 
transformarea lui Bezărău.

O flagrantă greșeală a 
liniei de 3/4 adverse e 
sancționată prompt de ă-

/Z/ZZZZZ//ZZZZ/ZZ/ZZZ/Z/ZZZ///ZZ//Z  

Rugby, divizia A 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

ripa Năstase, dar Luca ra
tează transformarea: 16—3 
în min. 29. Scorul primei 
reprize e fixat de sprinte
nul Năstase și Bezărău, 
după o l.p. adversă: 20—6 
în min. 38.

Cea de a doua repriză 
consemnează un eseu al 
oaspeților pe fondul domi
nării locale: 20—10 (Ciun- 
tuc), apoi o sarabandă de 
acțiuni frumoase ale rug- 

pe localități, școlile gene
rale nr. 7 Petroșani, 2 Pe- 
trila, 3 Lupeni, 6 Vulcan 
la fete, respectiv, 6 Petro
șani, 5 Petrila, 1 Lupeni și 
5 Vulcan la băieți. Turneul 
final se desfășoară în trei 
etape, organizate la Petri
la, Lupeni și Petroșani, a- 
vînd ca scop, pe lîngă se
lecționarea celor mai ta
lentate elemente, și pregă-

Handbal

tirea la un nivel superior 
pentru etapa județeană a 
„Cupei Pionierul11, înscrisă 
în ediția a IV_a a compe
tiției sportive naționale 
„Daciada".

Pasiunea pentru handbal 
și tradiția existentă în șco
lile generale din Valea 
Jiului, constituie o neseca
tă pepinieră de talente, 
pentru handbalul de per
formanță atît la fete cît și 
l.a băieți, care se impune a 
fi mai mult valorificată. 
De asemenea, stabilirea u- 
nui sistem competițional 
la această categorie de 
vîrstă (13—14 ani), cu un 
număr de 5 turnee, dotate 
cu cupe asigură continui
tate în pregătirea și creș
terea valorii sportive. Sec

biștilor de la Știința, care 
aduc în stare de „groggy1* 
echipa adversă.

Grămada studenților își 
etalează măiestria exem
plar, Drumea devine inter
pret principal într-o fază 
finalizată în min. 73 de 
Palamariu: 24—10. O altă 
acțiune Ortelecan — Petre 
Dobre — Năstase e termi
nată de ultimul în eseu; 
28—10 și Bezărău transfor
mă, pecetluind scorul fi
nal: 38—10 în min. 78. 
S-au evidențiat Năstase, 
Petre Dobre, Ortelecan, 
Drumea, Bonea, Bezărău, 
Sandu și Chiriac de la Ști
ința, Dragna, Harnagea, și 
Holban de la Rulmentul. A 
arbitrat foarte bine Ștefan 
Rădulescu (București).

Ioan Dan BALAN 

țiile de performanță voe 
trebui să fie însă mult mai 
active în asigurarea îndru
mării de specialitate și a. 
tragerea copiilor la practi
carea handbalului.

Că activitatea handba
listică din școlile generale 
a devenit o activitate de 
masă și amploare, care 
trebuie mai mult sprijini
tă o dovedește numărul 
mare de echipe care parti
cipă în competițiile orga
nizate pe durata unui an 
școlar și numărul mare ce 
copii care practică handba
lul în școli, la lecțiile de 
educație fizică și orele de 
activități sportive. La Pe
trila, Petroșani, Lupeni și 
Vulcan se organizează în
că din primele zile ale a- 
nului școlar competiții pe 
școli și localități, care ur
măresc pregătirea echipe
lor pentru confruntările 
pe municipiu la „Diaman
tul negru**, „Trofeul vacan
ței11, „Cupa C.S.Ș.", „Cupa, 
Hidromin" și „Cupa Pio
nierul1*, ultima constituind 
principala competiție de 
selecție și stabilire a echi
pelor de fete și băieți, care 
vor participa la etapele ju
dețene de zonă și finală pe 
țară.

Prof. Dorin BORZA, 
președintele C.M.E.F.S. 

Petroșani '

REZULTATE TERNI- F.C. Argeș 0--0. Rapid —
CE: Sportul Stud. — „Po- Politeh nica Iași 3—1, iCllo-
li“ Timișoara 5—1; Cor_ ria Buzău — F.C. 1Baia
vinul — Steaua 2—1, F.C. Mai•c 2-—0,, F .C.M. Bra-
Olt — F.C. Bihor 1—1, șov — Chimia Hm. Vil-
S.C. Bacău — Dinamo 3— cea 2—0 , Jiul Petroșani —
1. A.S.A. Tg. Mureș — Univ. C'raiovei 4—3.

( LASAMEN"IUL
1. Steaua 28 21 5 2 62—16 47
2. Dinamo 28 17 9 2 51—26 43
3. Sportul stud. 28 17 7 4 58—22 41
4. „U“ Craiova 28 14 5 9 52—38
5. Corvinul 28 13 2 13 46—42 28
6. Gloria 28 10 8 10 41—43 28
7. A.S.A. 28 10 7 11 22—25 27
8. „Pol:11 Timișoara 28 10 7 11 27—41 27
9. Rapid 28 9 8 11 32—32 26

10. F.C, Bihor 28 11 4 13 32—36 26
11. F.C. Olt 28 11 4 13 28—38 26
12. F.C. Argeș 28 9 6 13 37—32 24
13. F.C.M. Brasov 28 10 4 14 27—3(5 24
14. JIUL 28 10 4 14 30—45 24
15. F.C. Baia Mare 28 9 4 15 24—39 22
16. S.C. Bacău 28 8 5 15 27—34 21
17. Chimia 28 8 5 15 22—46 21
18. Poli lași 28 4 8 16 26—52 16

ETAPA VIITOARE, F.C . Baia Mare — Chimia
MIERCURI. 15 MAI: F.C. (0—•2). 5’iul S.C. Bacau
Olt — Poli Timișoara (0-•2), „U“ Craiova —
(1—2), F.C.M. Brașov — F.C . Argeș (2--0), Din a mo
A.S.A, (1—2), Gloria — StVUUd (2--1. In pa-
F.C. Bihor (1—3), Poli
Iași — Corvfriul (6—5), ran teză. re zultatele din
Sportul — Rapid (4—2), tur.

Spectacol fără virtuți estetice
MINERUL PAROȘENI 

— MINERUL-ȘT11 NȚ A 
VULCAN 2—0 (1—0). Mult 
trîmbițatul derby al divi
zionarelor C din Vulcan 
s-a dovedit a fi un specta
col fad, ba chiar plictisi
tor, pe alocuri jenant, fi
indcă tocmai urmăritorii li
derului au evoluat în „do
rul lelii", în consecință fi
ind răsplătiți cu huiduieli 
de cei care altădată îi ova
ționau. Jucătorii combina
tei au parcurs returul in 
forță, jocul lor combinativ, 
cu insistente reprize de 
„presing**, deschide breșe 
în dispozitivul defensiv ad
vers, așa s-a intîmplat și 
duminică, Ciorîia fiind un 
dispecer... computerizat. 
Dar in loc sâ fie îngenun
cheat Spornic, au marcat 
minerii din Paroșeni. Era 
în minutul 34. cînd, după 
un un-doi cu lordache, Bo- 

loș a intrat în careu și a 
șutat in unghiul scurt, Bo- 
gheanu pion jind pe direc
ția fentei sale : 1—0.

După pauză, mai bine de 
zece minute cei care se vor 
desprinde în învingători

Fotbal, divizia C, 
seria a Xl-a

nu au reușit nici măcar să 
treacă de linia do centru, 
în acest răstimp au ratat 
Barbu (47, 43) și .Postelnicii 
(53). O altă șansă de ega
lare a risipit in min. 5!) 
Izsak. rare a preluat cu 
capul, în transversală cen
trarea lui Topor, in fine, 
ultima mare ocazie i com
binatei a fost consemnată 
în min. 70, cînd lovitura 
de cap din plonjon expe

diată de Postelnieu a fost 
reținută de Spornic. „De
monstrația de forță11 s-a 
stins brusc, apărătorii în
vinșilor au devenit jaloane 
pentru Paralița (76, 78) și 
llădărean (80, 81) pentru 
ea ultimul, după atîtea in
succese, să finalizeze o in
cursiune pe aripa stingă. 
Alte eîteva 'lifturi penibi
le în, fața ambelor porți 
se consumă în ultimele 
minute ale partidei, parti
dă în care învingători și 
învinși au evoluat șters, 
fără orizont strategic. Mul
țumită însă faptului că 
Metalul Aiud și-a apărat 
șansele cu demnitate și la 
Mecanica Orăștie (I — 1), 
minerii din Paroșeni au e- 
ualat liderul la puncte și 
in clasamentul adevăru
lui Promovarea se va de
cide însă pe gazonul din 
Orăștie.

Ion \ ULl’E

FOTBAL

i
„Cupa Congresul al
Xll-lea ai U.T.C.” >’

— Faza municipală —

Joi, cu începere de Ia 
ora zece, pe stadionul com
plexului C.F.R Petroșani, 
vor începe întrecerile fi
nale ale fazei municipale a 
,',Cupei Congresului al 
Xll-lea al U.T.C.1.* la fot
bal. La competiție partici
pă echipele'cîștigătoare ale 
fazelor Orășenești, la cate
goriile: școli și întreprin
deri, urmînd ca formațiile 
cîștigătoare să reprezinte 
municipiul la faza jude
țeană a popularei între
ceri. (G.C.)
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Vizita de lucru a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România în Indonezia

KUALA LUMPUR 13 
(Agerpres). Luni s-a în
cheiat vizita oficială efec
tuată de tovarășul Constan, 
tin Dăscălescu, prim-mi- 
nistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
în Malayezia, la invitația 
primului ministru malaye-

Convorbiri cu președintele Republicii
JAKARTA 13 (Agerpres). 

Președintele Republicii In- 
- donezia, generalul Suharto, 

s-a întîlnit luni, și a avut 
convorbiri cu primul mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, aflat în vizită 
de lucru la Jakarta.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia- 

( liste România, și a tovară- 
‘ șei Elena Ceaușescu, pri

mul ministru al guvernu- 
î lui român a transmis pre

ședintelui Suharto și doam- 
I nei Tien Suharto un cald 
I salut prietenesc, împreună 
r cu cele mai bune urări de 
r sănătate și fericire perso

nală, de pace și bunăstare 
poporului indonezian.

Manifestări peste hotare consacrate 
luptei ostașilor români împotriva fascismului

BERLIN 13 (Agerpres). 
■La Universitatea din Hal
le au fost trecute în revis
tă momente ale luptei pen
tru libertate a poporului 
român, care a culminat cu 
revoluția de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, de 
la 23 August 1944, contri
buția de seamă a Româ
niei la obținerea victoriei 
asupra Germaniei fasciste, 
la eliberarea Ungariei, Ce
hoslovaciei și a unei părți 
din teritoriul Austriei. De 
asemenea, au fost eviden
țiate politica externă a 
României socialiste, acti
vitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru pace, se
curitate și colaborare in
ternațională.

Au fost vizionate expo
ziția „Contribuția eroică a 
poporului român și a for
țelor sale armate Ia în- 
frîngerea fascismului", 
precum și filmul docu
mentar „România, arc pes
te timp".

CAIRO 13 (Agerpres). La 
Academia militară supe
rioară „Nasser", din Cairo, 
a avut loc o adunare fes
tivă, la care au participat 
cadre din conducerea Aca
demiei, reprezentanți ai 
vieții politice și militare e- 
giptene, membri ai Amba
sadei României la Cairo.

ATENA 13 (Agerpres). 
Un cutremur de 4,4 grade 
pe scara Richter a fost în
registrat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în nord-estul 
Greciei, relatează agenția 
France Presse, citind Insti
tutul de geodinamică al 
Observatorului din Atena. 
Se precizează că seismul, 
al cărui epicentru a fost 
localizat la aproximativ 305 
kilometri nord-est de A_ 
tena, a fost resimțit în mod 
deosebit în regiunile Villes 
de Arta și de Prevezas. Nu 
se semnalează victime sau 
pagube materiale impor
tante.

zian, Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad.

Primul ministru al gu
vernului român a adresat 
primului ministru al gu
vernului malayezian invi
tația dc a face o vizită o_ 
ficială în Republica Socia-

Exprimînd vii mulțu
miri, președintele Suharto 
a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, 
din partea sa și a doam
nei Tien Suharto, un.me
saj de caldă prietenie, în
soțit de cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de progres și 
prosperitate poporului ro
mân.

In cursul convorbirilor, 
a fost evidențiată’ impor
tanța deosebită a dialogu
lui româno-indonezian la 
cel mai înalt nivel relie- 
fîndu-se că vizita oficială 
de prietenie, efectuată în 
Indonezia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în noiembrie

Cu acest prilej, generalul 
de divizie Aii Fahmi Ha
med, directorul academiei, 
a evocat contribuția majo
ră pe care a adus-o arma
ta română la victoria asu
pra fascismului, evidenți
ind curajul »șl abnegația 
dovedite de ostașii români 
în luptele pentru alunga
rea ocupanților fasciști 
de pe teritoriul țării, pen
tru eliberarea Ungariei, Ce
hoslovaciei și a unei părți 
din teritoriul Austriei, pînă 
la victoria finală asupra 
Germaniei -naziste.

Ambasadorul României 
la Cairo a donat Bibliote
cii Academiei „Nasser" vo
lume din opera social-po- 
litică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și lucrări de 
istorie a României.

Donația s-a bucurat de 
o înaltă apreciere din par
tea academiei egiptene.

☆
VIENA 13 (Agerpres). In 

localitatea austriacă Som- 
merein-Kaisesteinbruch a 
avut loc ceremonia dezve
lirii unui monument ridi
cat pentru cinstirea memo
riei ostașilor români că- 
zuți în luptă împotriva fas
cismului, în cursul celui 
de-al Il-lea război mondial.

La Monumentul eroilor 
români au fost depuse co
roane de flori din partea 
mai multor organizații aus
triece și a ambasadei ro
mâne din Viena.

Pe tot
TOKIO 13 (Agerpres). A- 

nul trecut, în Japonia s-au 
înregistrat 24 596 sinucideri, 
din care două cincimi au 
fost persoane în vîrstă de 
la 40 pînă la 50 de ani, re
levă statisticile publicate 
la Tokio, citate de agenția 
Reuter. Este unul dintre 
cele mai mari totaluri în
registrate în Japonia la 
acest capitol trist în pe
rioada postbelică, după ni
velul record de 25 202 sinu- 

listă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

La plecarea din Kuala 
Lumpur, tovarășul Con
stantin Dăscălescu a fost 
salutat de primul ministru 
malayezian, de alte per
soane oficiale.

1982, a dat un impuls ho- 
tărîtor amplificării relați
ilor dintre cele două țări 
în toate domeniile de in
teres comun.

Președintele Suharto a 
subliniat că așteaptă cu 
deosebită plăcere efectua
rea vizitei sale în Româ
nia, în cursul acestui an, 
pentru a continua dialogul 
cu președintele ■ • Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd con
vingerea că înțelegerile ce 
vor fi convenite cu acest 
prilej vor înscrie un nou 
pas important în evoluția 
raporturilor de strînsă 
prietenie și coteborare fruc
tuoasă existente între 
România și Indonezia.

In cursul convorbirilor 
au fost examinate stadiul 
actual al raporturilor bila-

In cuvîntările rostite cu 
acest prilej au fost evoca
te aportul important pe 
plan militar, economic și 
uman al poporului român 
la obținerea victoriei isto
rice de la 9 Mai 1945, jert
fa de sînge adusă în bătă
liile purtate pentru izgoni
rea de pe teritoriul Româ
niei a trupelor hitleriste și, 
apoi, pentru eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și a 
unei părți a Austriei.

☆
HELSINKI 13 (Agerpres). 

La sediul Asociației de 
prietenie Finlanda-Româ- 
nia din orașul Turku, 
profesorul Lauri Lindgren, 
președintele asociației, a 
prezentat o expunere în 
care a scos în evidență 
contribuția deosebită a 
României la victoria asu
pra Germaniei hitleriste.

☆
LONDRA 13 (Agerpres). 

Asociația de prietenie Ma
rca Britanie — România a 
organizat la Londra o sca
ră românească. Cu această 
ocazie, Jim Ballantyne, vi
cepreședinte al asociației, 
a evocat aspecte ale luptei 
îndelungate a poporului ro
mân pentru cucerirea și 
apărarea independenței de 
stat, precum și contribuția 
importantă pe care Româ
nia a adus-o, alături de 
forțele aliate, la victoria 
asupra fascismului.

globul
X

cideri, din 1983. Intre cau
zele privind amploarea a- 
ccstui fenomen sînt men
ționate dificultățile sociale, 
în special cele provocate 
de șomaj și de insuficiența 
mijloacelor financiare.

☆
ROMA * 13 (Agerpres). 

Verii Nino și Ignazio Sal
vo — cei mai mari finan
ciari mafioți din Italia, a- 
restați la sfîrșitul anului 
trecut —, au deturnat pes
te 20 miliarde de lire ita

JAKARTA 13 (Agerpres). 
Tovarășul Constantin Dăs
călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, a sosit, 
luni, într-o vizită de lucru 
în Indonezia.

Indonezia
terale, îndeosebi pe plan 
economic, precum și pers
pectivele de dezvoltare a 
acestora, în spiritul înțele
gerilor convenite la nivel 
înalt.

In cadrul întrevederii s-a 
realizat, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale alo 
vieții internaționale. Pri
mul ministru al guvernu
lui român a prezentat pre
ședintelui Suharto concep
ții Și considerentele tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la depășirea situa
ției încordate existente în 
lume, reluarea politicii de 
pace, destindere și largă 
colaborare între națiuni.

Intîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
cordială, de ■ deplină înțe
legere reciprocă, caracte
ristică raporturilor priete
nești dintre România și 
Indonezia.

IN PERSPECTIVĂ,
GRAVE PROBLEME

PENTRU
STATELE UNITE

NEW YORK 13 (Ager
pres). Statele Unite vor 
cunoaște o creștere „mode- 
rată"’ anul acesta, „modes
tă" în 1986 și se vor con
frunta ulterior
cu „grave probleme", 
dacă deficitele buge
tar și comercial „nu sînt 
reduse în mod rapid" — a 
apreciat un grup de eco
nomiști americani, în ca
drul unui forum organizat 
de „Conference Board", ins
titut patronal de studii 
economice.

Unul dintre participan- 
ții la forum, profesorul Ja
mes Tobin, laureat al Pre
miului Nobel, și-a expri
mat neliniștea în legătură 
cu creșterea rapidă a da
toriei federale și a datoriei 
externe a țării. Această e- 
voluție „explozivă" ar pu
tea antrena grave dificul
tăți, „probabil în anii 
1990", a estimat prof. To
bin.

In ansamblu, concluzi
ile pe termen mediu ale 
economiștilor reuniți de 
„Conference Board" coin
cid cu cele exprimate săp- 
tămîna trecută de „Busi
ness Council", care grupea
ză pe patronii principale
lor 200 de companii din 
S.U.A.

liene, încărcînd nota de 
plată a statului pentru... 
strîngerea impozitelor Ia 
Palermo și în 70 de locali
tăți rurale din Sicilia, re
latează agenția France 
Presse. Se pare că cei doi 
mafioți întreprinzători s-au 
bucurat și de complicitatea 
unor membri ai Consiliului 
regional din Sicilia. Deși 
afacerile „legale" ale fir
mei lor au fost abandona
te în anul 1983, odată cu 
abolirea societăților fiscale 
particulare, cei doi mafioți 
au pus la cale alte opera
țiuni frauduloase aflate în 
curs de anchetare.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zorro, I-II; U- 
nirea: Legenda statuete
lor Chang; Parîngul: A- 
dela.

LONE A: Prindeți și 
neutralizați.

ANINOASA: Cu tine 
viața e frumoasă.

VULCAN — Luceafărul: 
O fată și un băiat.

LUPENI — Cultural ;
Măsuri preventive.

URICANI: Clopotele ro
șii, I-II.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar, 
țin întreprinderii cine
matografice județene.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Forumul tinerei ge

nerații.
20,40 Lumina noii noastre 

vieți. Versuri pa
triotice și revoluțio
nare.

Institutul de mine Petroșani>

organizează concurs pentru 
ocuparea postului de

DIRECTOR ECONOMIC GOSPODĂRESC
Condiții de încadrare : studii superioare 

economice și minim 11 ani vechime în funcții 
economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1974 — republicată.

Concursul va avea loc în data de 3 iunie 
1985.

Cererile se pot depune zilnic, pînă la da
ta de 27 mai, la biroul plan-retribuire-perso- 
nal, unde se pot obține relații suplimentare 
(telefon 42580, interior 151).

Mica publicitate
TATA, «mama, fratele, 

Dana, Oana, și Daniel, u- 
rează scumpului lor Duna 
Constantin — Dănuț — 
multă sănătate, fericire și 
viață lungă la împlinirea a 
35 de ani frumoși de viață. 
„La mulți ani !“. (3676)

VIND Trabant 601. Ale
ea Trandafirilor C 61, sc. 
I, ap. 4, Vulcan. (3677)

VIND Lada-combi 1200 
cu 32 000 km la bord. In
formații telefon 42104, du
pă ora 20. (3675)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Teoteoi 
Tudor și Popescu Romeo, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3678)

PIERDUT chitanțe pen
tru fondul de rulment, eli
berate de Asociația de lo
catari Vulcan, 8 C pe nu
mele Rotariu Ion. Se de
clară nule. (3679)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Vul

DECES

FRATELE Victor anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a scumpei lui surori

SLOVIK ARANKA 
înmormântarea miercuri, 15 mai, ora 16 de la 

domiciliu. Petroșani.

20.50 Actualitatea în eco
nomie.

21,05 Frumoșii ani ai ti
nereții noastre. E- 
misiune literar-mu- 
zical-coregrafică.

21,30 Universul familiei.
21.50 Telejurnal.

PRONOEXPRES
Numerele extrase Ia 

tragerea excepțională 
Pronocxpres 

din 12 mai 1985
FAZA I
Extragerea I : 40 8 36 

11 30 43 14 20 ;
Extragerea a 2-a : 39 17 

19 38 14 22 28 12 ;
Extragerea a 3-a ; 30 32 

36 23 27 33 11 38.
FAZA a Ii-a
Extragerea a 4-a : 24 35 

4 3 28 44 ;
Extragerea a 5-a’ : 7 21 

18 39.3 19 ;
Extragerea a 6-a ; 26 36 

18 24 9 39.
Fond de cîștiguri t 

1 316 784 lei.

memento

kan Istvan, eliberată de 
Institutul de mine Petro- 

’șani. O declar nulă. (3680) 
PIERDUT carnet student 

pe numele Chira Florin, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3681)

PIERDUT carnet student 
pe numele Ceucă Gheor- 
ghe, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3673)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Livia, eliberată de I.C.S.A.- 
A.P. Petroșani. O declar 
nulă. (3674)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Micluța 
Voicu și Pernea Gabriel, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3682)

PIERDUT carnet student 
pe numele Clipicioiu Doru 
Minei, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul.
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