
PROLETARI DIN TOATB TARILE, UNIȚT-VRl

1921succese in munca
La îndemnul partidului comunist

698 de tone peste plan
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Din primele zile

întîmpina- 
din Va- 
semnifica- 
muncă. In 
sînt de 
realizările 
colective-

Apropiata aniversare 
a 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist 
Român este 
că de minerii 
lea Jiului cu 
tive fapte de 
acest context 
consemnat 
dobîndite de
le I.M. Lupeni și carie
rei Cîmpu lui Ncag, în 
primele două zile ale 
lunii mai. Prin buna 
organizare a muncii pe 
schimburi și prin, irepro
șabila întreținere și ex
ploatare a modernelor 
utilaje și instalații teh
nologice din dotare, 
colectivul întreprinderii 
miniere Lupeni a ra
portat în ziua de 2 mai 
o producție de 7142 de 
tone de cărbune pentru 
cocs, cu 271 de tone mai

(Cont. în pag. a 2-a)
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In întîmpinarea
glorjosului jubileu

al partidului
încă o benă de beton la noua construcție. 

Foto: I. LICIU

Ani de glorie, de mărețe înfaptuiri

I. M. Paroșeni

Primele două zile de mai. 
al aceștei primăveri atît 
de bogată în semnificații 
politice au fost marcate în 
abatajele minei Paroșeni de 
noi succese în bătălia pen
tru a da patriei cît mai 
mult cărbune. Printr-o mo
bilizare de excepție, ilus
trată de prezența întregu
lui colectiv la datorie, har
nicii mineri de la Paro
șeni au extras 698 de tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan. Pe locuri de frunte 
în întrecere s-au situat 
minerii din brigăzile con
duse de Vasile Cojocarii și 
Vasile . Barbacaru’ dini sec
torul I, Ferencz Fazakaș, 
din sectorul III, loan 
conu. din sectorul IV. 
prin buna organizare 
muncii pe schimburi
piin folosirea intensivă 
utilajelor din abatajele do
tate cu susținere și tăiere

mecanizată au realizat pro
ductivități în cărbune su
perioare celor planificate.

Bilanțul rodnic al acestui 
început de mai constituie 
un adaos la cele 20 000 de 
tone de cărbune extra.s su
plimentar de minerii de la 

■Paroșeni în primele patru 
luni ale anului fiind ex
presia liotărîrii întregului 
colectiv de a realiza 
mod exemplar 
de plan din 1980. 
an al actualului
în condiții de eficiență c 
conomică sporită. (V.S.)

in
sarcinile 

primul 
cincinal.

Minerii Văii Jiului au sprijinit deplin 
frontul antihitlerist

O sarcină primordială ce 
a stat în fața poporului ro
mân după înfăptuirea mă
rețului act de la 23. Au
gust 1944, era desăvîrșirea 
eliberării întregului teri
toriu al țării de sub jugul 
fascist și participarea țării 
la războiul antihitlerist.

Susținerea războiului 
antihitlerist , cerea din par
tea poporului nostru un 
deosebit efort economie, 
deoarece în urma jafului 
practicat de Germania na
zistă în cei patru 'ani de 
război, precum și a distru-

gerilor provocate de nume
roasele bombardamente, e- 
conomia țârii se găsea în- 
tr-o situație extrem de cri
tică. In asemenea condiții 
Partidul Comunist Român 
s-a adresat cu o vibrantă 
chemare patriotică munci
torilor, țăranilor, intelec
tualilor în vederea partici
pării la înlăturarea distru
gerilor provocate de răz
boi, a sprijinirii și aprovi
zionării forțelor armate 
cu cele necesare și asigu
rării victoriei în războiul 
eliberator. La chemarea

abnegație 
mărirea

Dia-
care 

a 
și 
a

Constantă a muncii preparatorilor
îmbunătățirea 

calității cărbunelui
In luna aprilie, cantita

tea de cărbune supus spă
lării la Uzina de preparare 
Coroești a fost cu aproxi
mativ 24 000 tone mai mică 
decît cea planificată. „Acest 
lucru, ne spune ing. Vasile 
Caramele, șeful secției pre
parare, se datorează ..fap
tului că, dintre întreprins 
derile miniere a căror, pro
ducție de cărbune este pre
parată la uzina noastră, 
doar mina faroșeni a 
vrat 2399 tone peste 
frele planificate**.

Cu toate acestea, în luna 
în cUrs, s-au realizat 72 525 
tone de cărbune pentru 
cocs, datorită atenției con
tinue acordate indicatori
lor de recyperare. Insistînd 
pe doi indicatori de bază 
—- recuperarea în cocs și 
recuperarea 
preparatorii 
teri de plus 
tiv, plus 1,9 
acestor indici.
lăudabile, avînd în vedere 
că, nu de puține ori, cenu
șa cărbunelui brut ■ intrat 
ii pi ep ație era lepășită 
cu 2 la sută.

li- 
ci-.

globală — 
au reușit creș- 
3,0 și, respec-* 
puncte . ' ale 

Rezultate

Dezvoltare continuă, modernizare 
fără precedent a bazei tehnice miniere

partidului comunist, mine
rii din Valea Jiului au răs
puns cu multă 
luptînd pentru 
producției de cărbune. A-
pelului lansat de partid, 
minerii i-au răspuns prin 
organizarea a două schim
buri pe săptămână printr-o 
entuziastă muncă patrjo- 
tică pentru mai mult căr
bune.

In frunte cu comuniștii, 
minerii Văii Jiului, au reu
șit nu numai să mențină 
producția de vîrf în ulti
mele luni ale anului 1944. 
dar să o și ridice. In acea 
perioadă, conducerea parti
dului, era informată că 
„...în bazinul Văii Jiului 
au luat ființă brigăzi de 

care prin exemplul 
aveau menirea să mo

bilizeze masa minerilor 
pentru obținerea unor ran
damente înalte.

Pentru spojirea produc
ției „...în scopul susținerii 
frontului antihitlerist, sute 
de . comuniști și muncitori 
aflați în fruntea unor or
ganizații de masă au for
mat echipe care au intrat 
în subteran**.

Minerii Văii 
avut de luptat

... Aceste salturi calitati
ve se datorează și modului 
conștiincios în care delega
ții noștri de la 
miniere urmăresc 
crarea probelor, 
tează ing. Ildiko 
fa laboratorului

— Reușita se 
de altă parte,

unitățile 
prel’u- 

ne rela- 
Tomșa, șe- 
tehnologic. 
explică pe 

continuă 
sing. Vaier Irimuș, șeful 
biroului tehnic producție, 
atenției acordate prelucră
rii probelor în fluxul teh
nologic și dozării corespun
zătoare a sorturilor la în
cărcarea produselor finite 
ce urmează a fi expediate 
beneficiarilor. Muncind 
astfel, n-am înregistrat nici 
o reclâmație cu privire la 
calitatea cărbunelui livrat.

Pe aceleași' coordonate, 
ale îmbunătățirii calității, 
se acționează și în secția 
de brichetare a cărbunelui. 
Sporul de 1533 tone de bri
chete înregistrat în 
trecute din această

zilele
lună

O GEORGESCU
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Dezvoltarea mineritului 
Văii Jiului în anii construc
ției socialiste constituie 
un simbol al uriașelor 
transformări care au avut 
loc în această perioadă 
semnificativă pențru pro
fundele mutații cantitati
ve și calitative mai ales.

In acești ani, Valea Jiu- 
asemenea ■ întregii in- 

mers 
mo

de

lui, ...__ __ ____ _
dustrii românești, a 
pe calea dezvoltării, 
dernizării procesului 
producție, avînd temelie 
trainică programul de me
canizare elaborat sub di
recta. conducere a tovară-

șului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general alpartidu- 
lui, program care a condus 
la creșterea necontenită ■ 
eficienței muncii 
lui în condițiile 
efortului fizic și 
gradului de siguranță 
activității subterane și ză- 
cămîntului.

Cît de uriaș este . saltul 
calitativ făcut în mineritul 
anilor libertății noastre so
cialiste se poate sintetiza 
într-o comparație elocven
tă : dacă în primii ani de 
dură Eliberare un mijloc 
principal de transport

a 
mineru- 
Ușurării 
Creșterii

a

subteran îl constituiau caii, 
astăzi la puncte cheie .de 
pe fluxul de transport — 
în mare majoritate pe benzi 
— se folosește; pentru su
pravegherea continuității 
evacuării cărbunelui, tele
viziunea cu circuit închis, 
televiziunea industrială.

Nu a fost un drum ușor. 
Nu a venit totul de la sine. 
Au fost ani de luptă 
muncă încordată, ani

Șt 
de 

căutări, de adaptări și asi-

Jiului au 
cu multiple

frațilADorin GHEȚA
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Prof. Ion

Abatajele frontale mecanizate din zilele noastre 
— adevărate uzine subterane.

0 noapte „liniștită
...Cel puțin așa susți

neau medicii de gardă la 
spitalul 
cum și 
sanitar, 
datorie, 
bolnavi.
de aprilie, i-am cunoscut 
măi bine pe acești oa
meni, gata oricînd să ih- 

ocrotirea

municipal, pre- 
personalul mediu 
cu toții aflați la 
de veghe lîngă 
In acea noapte,

tervină pentru 
’. vieții.

. Anr intrat în 
spitalului. De 
nouă medici, 
sau m secții. 
Ioniță, medic 
ianos- Daroczi, 
Matilda Bara,

necolog, Ana Dițoiu, 
secția 
ga. la 
Boaje, 
moilă
rapie intensivă, Kiss Lo- 
randt, chirurg, Lucian 
Preda, psihiatru. .Alături 
de ei, ' prețbșî colăboi’a- 
,tori — Oana Găman, a- 
sistent medical radiologie, 
Mihaela Calotă, la 
rurgie, Ioana Fulger 
interne și Maria Ileuleș, 
cea care răspunde la te-

interne. Vasile Go- 
urgență, Nicolae 
salvare, Ioan Sa- 

— anestezie și te-

clădirea 
gardă sînt 
la urgență Jcfonu) 41313 — salvarea.

Dumitru 
pediatru.
chirurg,

medic

II. ALEXANDRESCU

(Cont, in pag.



X

2 Steagul roșu

■ (Urinare din pag D

DUMINICA, 4 MAI 1986

in minerit
Creația științifică și teh

nică a studenților este o 
veche tradiție în Institutul 
de mine din Petroșani, con
centrând preocupările con
stante de pregătire temei
nică a viitorilor specialiști, 
formîiidu-le njj numai re
ceptivitatea pentru nou, ci 
și eforturile de gândire 
modernizarea tehnicii 
tehnologiilor 
românesc, 
pentru acest 
plex, care se 
învățămîntul 
nit! a fost recenta sesiune 
științif • studer ase 
reuniune integrată în am
plei ii. r -> •' tăi i j iliti :c 
«duc itivt și ști rițifi ( de

1 te mivers i a 55 
ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român și A- 
nului Internațional aJ Pă
cii. După susținerea 
191 de c >ir» micăt 
secții de specialitate, 
XXVI-a ediție a sesiunii 
s-a’încheiat cu premierea 
celor mai valoroase lu
crări. Cu premiul I au fost 
apreciate lucrările : „Crite
riile satisfacției în muncă" 
— studenta Mariana Nicoa- 
ră (anul IV, Facultatea de 
mașini și instalații miniere) 
și colectiv; „Coordonatele 
dezvoltării armonioase și 
în ritmuri înalte a econo
miei naționale" — studentul 
Marin Băjan (anul III, Fa
cultatea de mine) și colec
tiv ; „Aplicații ale teoriei 
graf urilor în economie" — 
studenții Mircea Rîșteiu 
și Irina Marinescu (anul I, 
Facultatea de mașini și in
stalații miniere); „Aplicații 
ale transformatoarelor in
tegrale în studiul ecuațiilor 
diferențiale" —■ studenta
Miorița Zah (anul II, Fa
cultatea de mașini și insta
lații miniere) și colectiv ; 
„Studiul factorilor de in
fluență asupra flotabilită
ții substanțelor minerale

în 
și 

în mineritul 
Semnificativă 
proces corn» 
J sfăș M î i 
superior rni-

celor
11
a

utile" — studenta Demeter 
luditha (anul V, Facultatea 
de mine); Optimizarea pa- 
- imet i '>i Ir .> • >1< i< i p 1- 
■ u let le le de e xj loatai 
le mai pro lu< t vitale 
propuse pentru experi
menta:- la > M. Șuior' - 
studentul Vasile Barbolo- 

*. iu (anul V Facultatea 
de mine); „Instalație laser 
antig izut asă p nt i 
rientarea lucrărilor minie
re" — studentul Elucian 
Moise ‘ nul 1, F; ultatea 
de mașini și instalații mi 
niere) ș colectiv; „Micro- 
sistem de automatizare a 
procesului de transport 
continuu* — studentul 
lexandru Cirșot (anul 
Facultatea de mașini 
insti .1 mini >i • 
lectiv; „Conceperea

Ppsuri în domeniul apro
vizionării cu alimente și 
îmbrăcăminte, în aprovi
zionarea tehnico-materia- 
lă, cu sabot.'.jele elemente
lor reacționare care nu se 
dadeau în lături de la ac- 
ț i i ni du ?r lanouse, p ineau 
a i 11pai " o» î, r, 

defect i • a m t< lațiik i mi
niere, dar minerii le-au bi
ruit, îndeplinindu-și cu 
cinste angajamentele luate 
față de partid, sporind

<’ lucția , că buns, 
dueîndu-și în acest mod 
contribuția la sprijinirea 
războiului antihitlerist.

Apreciind călduros mun
ca eroică' a acestui deta
șament muncitoresc din 
Valea Jiului, f conducerea

partidului arăta că : „Mi
nerii și-au respectat anga
jamentul luat și au asigu
rat aprovizionarea frontu
lui antihitlerist, a trans
porturilor, a industriei de

beau să contribuie, după 
veniturile lor modeste, fie- 
caig cu cît putea, pentru 
a sprijini Armata română, 
ra < lupta p ' front c mt > 

- hitleriștilor. Minerii Văii

Minerii Vâii Jiului au sprijinit 
deplin frontul antihitlerist

' i> ’ ut • icea . ' lind 
înaltul lor* patriotism, în» 
crederea deplină în parti
dul comunist",

Campania „Totul pentru 
front, totul pentru victorie!" 
a avut un puternic ecou în 
rândurile minerilor din Va- 
lga Jiului. Aceștia se gră-

Jiul ui, i âspunzînd apelului 
lansat de-Confederația Ge
nerală a Muncii, au hotărât 
cu mult entuziasm: să lu
creze opt ore pentru ostașii 
de pe front, iar contrava
loarea muncii prestate să 
fie folosită în scopul apro
vizionării frontului. „Deși

propria lor aprovizionare 
cu alimente și îmbrăcă
minte era foarte precară — 
scrie ziarul „Scînteia" — 
exemplul lor se adaugă lun
gului șir de acțiuni patrio
tice pe care le aduce 
tăzi tot poporul 
pentru grăbirea 
care va însemna 
unei vieți libere 
toare".

I a i denii a!
comunist, prin munca pli
nă de abnegație și 
mul de care au dat 
dă, prin contribuția 
rială, prin exemplul 
muncitorii din Valea Jiului 
și-au adus o neprețuită Con
tribuție la grăbirea sfieșitu
lui războiului, la înfrângerea 
definitivă a Germăniei liî- 
țleriste.

as- 
românesc 
victoriei, 

începutul 
și înflori»

eroi s- 
dova- 
piate- 

lor.

A- 
V. 
și 

co-
............... unui 

Utilaj cu tăiei lidi mie i 
ni: at 1 p< îtrii ibat ij îl cu 
front scurt în Valea Jiului"

- ludei tul ' cu Guțu (a- 
nui V, Facultatea de mași
ni și instalații miniere) și 
colectiv; „Influența condi
țiilor de alimentare asupra 
compoziției gazului rezultat» 
la gazeifiearea subterană a 
cărbunelui" — studenta Ro- 
di'ca Șerbăn (anul V, Fa
cultatea de mașini și insta
lații miniere).

Tematica vastă 
nicăriloț științifice, pornind 
de la studierea diferitelor 
aspecte sociologice și eco
nomice, pînă la cele de or
din tehnic și tehnologic, 
izvorâte din .cunoașterea 
activității de producție, su
gerează atît munca de cer
cetare a studenților eît .și 
stăpînireâ metodelor de 
cercetare. Sînt calități mo- 
ral-profesionale caracteris
tice unui tot mai mare nu
măr de studenți ai Institu
tului de mine, cu atît mai 
semnificative' în această pe
rioadă apropiată glorioasei 
aniversări a partidului.

T. SPĂTARE

a cornu-

Floarea Silaghi Și Gabriela Budeanu, două urzi
toare destoinice în cadrul țesătoriei de mătase din 
l.upeni —, două muncitoare evidențiate.

Foto : Al. TĂTAR
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B fi
if

Producții suplimentare
(Urmare din, oag t)

mult decît prevederile pre
liminarului zilei. La reali
zarea producțiilor supli-

0 noapte „liniștită"
(Urmare din pag. 1)

Dezvoltare continuă
(Urmare din pag. I)

ihilări de. noi tehnici și teh
nologii, ani în care 
a trebuit să-și 
o nouă meserie, 
aceasta este tot 
Considerată una 
mai vechi îndeletniciri.

Toate aceste profunde 
transformări din minerit, 
au avut loc mai ales în a- 
nii de după Congresul al 
IX-lea al partidului și sînt 
strâns legate de activitatea 
neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului 
nostru. Pentru Valea Jiu
lui fiecare vizită a tovară- 

7 șului Nicolae Ceaușesct»- a 
marcat o nouă etapă 
dezvoltare, de 
a tehnicii _ noi. 
dus primele 
abatajele cu susținere me
talică individuală. Lor le-a 
urmat mecanizarea 
în lucrările de 
Rezultatele obținute 
firmau valoarea 
zării și evidențiau 
tea extinderii și 
rii acesteia.

Da Paroșeni, cu 
de 15 ani în urmă, 
troduee primul

omul 
însușească 
chiar dacă 
mineritul, 

dintre cele

de
promovare 

S-au intro- 
combine în

tăierii 
înaintări, 

con- 
mecani- 

necesita- 
dezvoltă-

mai bin? 
se in- 

complex

mecanizat. Productivități- 
1c obținute cresc, sporește 
cantitatea de cărbune 
tras. Sț simte nevoia 
bunătâțirii fluxurilor 
ev’a< uare a cărbunelui 
de aprovizionare a locuri
lor de muncă. începe mo
dernizarea transportului. 
Vagonetele sînt înlocuite cu 
flux continuu pe benzi de 
cauciuc. Ritmul avansări» 
lor tot mai accentuat în a- 
batajeie mecanizate impune 
intensificarea ritmului 
lucrările de pregătiri 
investiții.
combine de mare produc
tivitate. Minele se dezvol
tă, se extind. Trebuie o 
supraveghere mai atentă 
a emanațiilor de metan la 
locurile de muncă și se in
troduc la fiecare unitate 
minieră stații telegrizu- 
metrice și de degazare a 
zăcămîntului.

Dat o bună parte din 
utilaje erau .din import. 
Pentru ele se cheltuiau su
me mari și deseori se în» 
tîmpla să nu corespundă 
condițiilor de zăcămînt. O 
nouă vizită a secretarului 
general al partidului în Va
lea Jiului hotărăște viitorul 
construcțiilor dc mașini și

ex
tin
de
și

la
Și

Sînt introduse

instalații miniere. IUM 
Petroșani — începe sâ fa
brice combine de abataje, 
de înaintare și mai ales 
complexe mecanizate.

Și astfel, azi, în bazinul 
nostru carbonifer, minerii, 
ad evărați mineri-tchn ieieni, 
i ei care mînuiesc aceste 
cornpiexe Obțin . producti- 
• tăț in ilte • t le sn n m > i 
pî< 1 < "i mii un oi ții ui 
cu complexele fabricate la 
IUM Petroșani. Cît de 
nalte sînt 
vități ? 
rative : 
(vîrfuri 
ducerii 
nizate)
post media în ultima 
me.

Sînt transformări pe 
sigur nu și le-ar fi putut 
imagina omul care mina 

trolii 
la

în 
din 

cu sUșți- 
coordona- 

socia- 
și 

mine-
Man- 

Ilie
depășit

montare au contribuit 
mod. deosebit minerii 
abatajele dotate 
nere mecanizată 
te de Eroii muncii
liste Teodor Boncalo 
Constantin Popa, de 
rii specialiști Aurel 
da, Vasile Șotrea și 
Savu, care și-au
substanțial productivități- 
le planificate în cărbune.

Realizări care se Coiicre- 
tizeăză în 560 de tone 
cărbune au raportat și 
nerii și mecanizatorii 
rierei Cîmpu lui Neag.

Producțiile suplimentare 
de cărbune pentru cocs 
Obținute de cele două co
lective se ridică, astfel, du
pă primele două zile . ale 
lunii mai la 866 de tone de 
cărbune.

de 
nii- 
ca-

vă informăm

î-
aeeste produeti- 

Două cifre compa- 
10—12 tone pe post 
la începutul intro- 

complexelor i 
și. 20—22 tone

rneca- 
s pe 

vre-

care

imagina omul care 
caii sau manipula 
pe galeriile Văii Jiului 
începutul acestei perioade 
sînt transformări fără pre- 

<>î ,n cu re Ie-a re« - 
zat oamen j. înt eg 11 po 
por strâns unit în jurul 
partidului, a seci :tarului 
iău g m ral, / îșr \ 
iic a t ea « Mine 

rul de onoare al Văii Jiu
lui.

Lingă mașini, doi din
tre „anonimi", Aurel Edu 
și Leontin Crăeiunescu, șo
ferii. O noapte calmă. Nu 
am avut necazuri. Mai de
grabă bucurii — îmi spu
ne medicul Matilda Bara. 
De Ja ora 13 am intrat în 
gardă și pînă acum (se a- 
propia ora 6 — n.n.) au 
venit pe lume patru copii. 
Patru mame au cunoscut 
încordarea, dar și zimbetul, 
chiar dacă istovit, al ma
ternității. De fapt ziua în
cepuse furtunos, cu o ce- 
zariană. Nu ne-am . putut 
stăpîni întrebarea: „Asta 
numiți o gardă ușoară ?". 
Și răspunsul a venit 
prompt: „V»aș spune eu 
una dintre gărzi cînd nu 
ne-ar ajunge și patru mîini 
pentru a fi peste tot unde 
este nevoie. In ziua de 3 
martie doctorița Sanda Po
pa a avut în timpul gărzii 
17 in ten:ări • și 9 nașteri; în 
data de 5 martie, doctorul 
lori Radulescu a avut 
internări și 7 nașteri,
ăm avut doar 9 internări și 
cele 4 nașteri. .Așa că...“. 
Matilda Bara ne vorbește: 
despre meseria ei, despre 
bucuria de a aduce pe lume

> < a J. »p < tinerek >• 
îi rceastă noaptt . fost 
în centrul atenției întregii 
secții : Violeta Melinte și 
Maria . Drăgan, aflate. la al 
treilea copil. Valeria Bo-

15 
Eu

X--------- •••

dea și ludith Olaru. aflate 
la al doilea ; copii frumoși, 
sănătoși.

La chirurgie, 15 urgențe 
din care una a necesitat o 
intervenție de aproape 3 
ore. Un caz grav, de poli- 
traumatistne. Cît de 
își periclitează 
și cîte eforturi 
menii de bine 
o salva •

La interne, 16 cazuri. 
„Nimic neobișnuit. A fost 
o gardă ușoară" »- îmi spu
ne și Vasile Goga, medicul 
de la urgență.

La secția de pediatrie, a- 
colo unde surâsul crispat u- 
neori, al copiilor are nevo
ie de alinare, dr. Dumitru 
Ioniță, coordonator al găr
zii din noaptea respectivă 
pe tot spitalul se gîndește 
încă la cele trei cazuri re-

1 opii ( c ’ fost
internați, un băiețel de 6 
săptâmîni și două fetițe, 
una de 6 luni și alta de 2 
ani. Gînduri, probleme, tot 
atîtea biruinți asupra bolii.

„O noapte calmă, o gardă 
liniștită"... cuvinte pline de • 
încredere. La ora 8 garda 
se încheiase. „O noapte li
niștită", cuvinte care mi-au 
rămas in gînd. Oare cum 
or fi nopțile grele ? Și în- 
tr-un caz și în altul viața 
oamenilor, bunul nostru 
suprem, este totdeauna a- 
părat. Aici, la spitalul mu
nicipal, oamenii în halate 
albe sînt întotdeauna la 
datorie. .

ușor 
unii viața 
depun oa- 
pentru a

C O N C U
Vineri, 2 mai, 

în cadrul concursului tele- 
vizat „Tinerețea noastră — 
tinerețea Epocii Nicolae 
Ceaușescu" organizat de 
C.C. al U.T.C. și de Televi
ziunea română, reprezen
tativa județului Hunedoara 
s-a calificat în semifinale, 
învingînd în grupă repre
zentativele județelor Bu-

R S
zău, Satu Mare și Harghita. 
La proba artistică au fost 
pn -'nț oru .Arnwn ti- 
nete" al JUMP, actorii 
Adrian Zavloski și Gabrie
la Bellu, dansul tematic 
al Casei de cultură a sindi
catelor și un grup de elevi 
de Ia Liceul industrial din 
Petroșani. (Al. 11.)

Îmbunătățirea calității cărbunelui
(Urmare din pag 1*

s-a realizat nicidecumnu
In detrmu itul caii aț . S-a 
acționat intens în vede
rea creșterii coeziunii bri
chetelor prin recuperarea, 
într-o mai mare măsură, a 
cărbunelui de grânuiație 
0,5—3 mm din apele de 
spălare și îmbunătățirii ex
tracției în cărbunele flotat.

Am prezentat doar cîte-

Vf. (intre căile pe cmc p.e- 
... toin de 1< Co '»-,•> a - 
ționează pentru realizarea 
cifrelor înscrise în graficul 
de plan. Mun a onmeivAo! 
din uzina de preparare — 
ii iii» care putem sâ-i i* 
m o. s pi cei -’ii s< ui nl 
rik ce mus cm ’ t tis trii 
j. n ' j " hes< u lom ‘5 - 
i», Mexandru Laszlo Ion

Postelnieu sau pe cei din 
formațiile aflate sub în-

drumarea șefilor de echipă 
Petru Stanciu, Gheorghe 
Necșoiu și Zoltan Ultra tu 

t< strâns gută de ea 
a minerilor din abataje. 
Cantități sporite de cărbu
ne brut trecute prin insta
lațiile uzinei înseamnă tot 
atîta cocs și mixte energe
tice furnizate industriei 
siderurgice,și termocentra
lelor țării.

ția ziarului se găsesc o le- \ 
gătură eu trei chei, precum I 
și o legitimație pe numele | 
Victor Boangher — elibe
rată de întreprinderea 
Execuție și Exploatare 
Lucrărilor de îmbunătă
țiri Funciare Deva. (F.A.)

re. La un astfel de gest am 
asistat în ziua de 1 Mai, 
pe strada Dr. Petru Groza, 
din cartierul Petroșani- 
Nord, Un copil aduna de 
lingă un container resturi
le de hirtie (aruncate de 
cei mari !) și le punea Ia 
locul lor firesc. II cheamă 
Emil Alin Șerban și este 
elev în clasa a IV-a B la 
Școala generală nr. 4. Bra
vo. Aline I (M.B.)

OBIECTE PIERDUTE, 
mințim pe această cale pă
gubașilor că la administra

ș-a redeschis terasa restau
rantului „Transilvania", din 
localitate. Pe terasa acope
rită, amenajată și dotată 
corespunzător (mese sufi
ciente, scaune, fețe de me
se, naproane) servirea se 
face de către ospătari. 
După cum ne informează 
responsabilul unității, Mir
cea Vladimir Drăghia, te
rasa a fost intens solicita
tă încă de la primele ore 
de funcționare. (M.B.)

GEST. Rar ne este dat să 
întilnim gesturi care să ne 
copleșească la prima vede-

jenți din duraluminiu 
altele). (V.S.)

O NOUTATE pentru cei 
care au îndrăgit drumețiile 
montane : instalația 
scaunului din zona 
grement Brăița — 
spre masivul și 
Straja a fost dotată 
număr sporit de 
Sînt create astfel 
pentru • transportul mai o- 
perativ al turiștilor 
în zona alpină 
cabanei Straja.

TERASA. In 
de sărbătoare,

TEATRU. Pentru copii, 
in zilele de 5 și 6 mai la 
Teatrul de stat din Petro
șani se va prezenta 
intitulată „Dănilă 
leac". Spectacolele vor 
cepe de la ora 12 si 
(Al. II.)

piesa 
Prepe- 

în-
16.30.

tele- 
de a- 
Lupeni 
cabana 
cu un 
scaune, 
condiții

din 
(V.S.)

aceste 
la

zile 
Petri la

pină 
jurul

Rubrică realizată de 
. STRAUl

EXPOZIȚIE OMAGIA
LA. Luni, fi mai, la Mu
zeul mineritului Petroșani 
are loc vernisajul expozi
ției de pictură. „Omagiu“a 
artistei plastice Eliza Hi- 
rean, manifestare înscrisă 
în suita acțiunilor cultu- 
ral-artistice dedicate celei 
de-a 65-a . aniversări a 
creării Pai Udului Comunist 
Român.

UN NOU MODEL DE 
BICICLETA a fost pus în 
vinzi.re la magazinul Auto 
M< (.o din Petroșani. Este 
vorba de bicicleta „Pegas 
Robusta Sport", care dis
pune de unele îmbunătățiri 
(anvelope de semicursieiă.
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cîte
mezo- 

treia 
vieții

nu 
de 
Că, 
se

ROMANEASCĂ

naș 
altor specii de ani 
care s-au adaptat 
noilor condiții de 
Oscilațiile factori-

„Automobilul și... secolul vite- 
R. TAVIAN

SOLUȚIA PROBLEMEI 
NR. 5

ffl Ș A

Ce au văzut romanii în Dacia
De unde cunoaștem noi 

astăzi, ce, în urmă cu nouă
sprezece secole a impresio
nat ochiul romanilor înre
gimentați sub semnele lui 
Traian, porniți să cucereas- 
că Dacia ? In primul rînd, 
avem mărturia concentra
tă și aproape contempora
nă, cu evenimentele care, 
ne este oferită de Columna 
traiană. Opiniile con
trare nu au lipsit 
cu privire la veridicitatea 
scenelor Columnei; C. Ci- 
ehorius, S. Reinach, G. Da
vies, Th. Antonescu soco
tind drept o copie fidelă 
a realității. Alții, printre 
care K. Lehmann-Hartle- 
den, E. Strong, se situează 
la polul opus, considerînd 
că -Scenele monumentului 
ilustrează prin modele tip, 
care circulau în epocă, un 
text imperial. Totuși, afir
mă arh. Dinu Antonescu, 
putem accepta drept reale 
o seamă de construcții și 
amenajări, care susține că 
„s-a urmărit prin ele nece
sitățile sculpturale expri
mate mai mult artistic și 
mai puțin tehnic". De alt
fel lucrări mai noi sublinia
ză activitatea artistico-ar- 
hitecturală a unui alt per
sonaj aflat în anturajul i- 
mediat a lui Traian. Este 
vorba de Apolodor, arhi
tectul constructor al podu
lui de la Drobeta și pro
babil al castrului din ace
eași localitate. Se afirmă 
ca renumitul arhitect al 
acelor timpuri a însoțit ar
matele imperiale în Dacia, 
rămînînd multă vreme pe 
teritoriul cucerit. După cum 
bine se cunoaște, Apolodor, 
a condus lucrările de con
strucție și a supravegheat 

. munca sculptorilor Colum
nei. Se mai afirmă, că une-

le scene cum ar fi prezen
tarea podului (foarte exac
tă) transdunăreah, ar fi 
chiar opera sa. Dacă așa 
stau, lucrurile, și hu avem 
nici un motiv serios să 
acceptăm acest punct 
vedere, vom conchide 
arhitectural. Columna 
apropie mult de realitate.

Iată o remarcă bine gîn- 
dită aparținînd arhitectu
lui Dinu Antonescu „de-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

• scripția sculptată a între
gului conflict, indiferent 
de subiectul scenei, cu
prinde constant și obiecte 
arhitectonice care apar, ori 
în prim plan ca elemente 
conexe acțiunilor, ori sub 
formă statică de fundal...". 
Desigur, Columnă ilustrea
ză două războaie, motiv su
ficient ca artiștii monu
mentului să „vadă" nu 
numai pe romanul simplu 
trimis în crîncene lupte, 
ci și amenajări defensive 
dace. Lista acestora poate 
fi detaliată : dintre ame
najările militare deosebim 
treceri obligate, obstacole 
temporare, confecționate din 
lemn, cetăți, turnuri, forti
ficații închise sau deschise,” 
construite din val de pia
tră său pămînt, localități 
fortificate. Obiectivele dace 
prezentate pe Columnă, nu 
sînt numai de ordin mili
tar. Se văd locuințe, chiar 
în număr mare și într-un 
singur loc, un sanctuar pa
trulater. Firește, acestea 
din urmă, cad în afara zo
nei de interes maxim dat

fiind caracterul prezentă
rii. Poate fi Verificată în 
teren existența amintite
lor obiective ? Lucrările 
de specialitate consemnea
ză dezvelirea unor așeme- 
nee obiective cum ar fi de 
pildă cetățile : Peștera Bo
lii, Piatra Roșie, Blidaru 
și altele în frunte cu zidu
rile, incinta militară și cea 
religioasă de la Grădiștea 
Muscelului, cunoscută sub 
numele de Sermizegetusa. 
Câteodată această confir
mare căpătă un caracter 
deodată tulburător și spec
tacular : scenele 49 — 50 — 
51 ale Columnei înfățișea
ză o bătălie foarte dură în 
vecinătatea clară a unei 
imense fortificații de val și 
palisadă. In paranteză fie 
șpus, extinderea pe două 
ori trei scene a unui eve
niment îi subliniază deose
bita importanță, Chiar bă
tălia zisă de la Tapae ocu
pă numai două scene. A- 
vînd dreptul moral să con
siderăm că lupta prezenta
tă pe trei scene ale Co- 
lumnei se desfășoară în .zo
na Ponorîci, unde, în anii 
1980—1981, a fost descope
rit un grandios complex 
autohton de apărare dacic, 
nemaimlîlnit în țara noas
tră

Dr. V. MORARU

Cititorii fotografiază

. 1) Del-k4! amenințare 
aparentă 2) Dh8

. ) ...d6 (d5) 2) Da4+
1) ...f6 (f5) 2) Dh5± Gemenh
1) Dfl-al !! amenințare a-
parentă 2) DaS^t 1) ...e6 
(că) 2) Da.3_~ 1) ...g6 (g5)
2) DI18J-

Poziția inițială este si
metrică, dar după cheie si
metria dispare. Această 
temă poartă numele de 
ASIMETRIE- Temele SI
METRIE și ASIMETRIE au 
fost descoperite ți popu
larizate de marele compo
zitor român Walfgang 
Pauly.

GEMENII constituie pro
bleme; asemănătoare intre 
care există o singură deo
sebire : deplasarea poziției 
pe orizontală sau verticală,

*

«- K. HANNEMANN 
SKAKBLADET 1932

GEMENII ; A — poziția; 
B. — pionul b7 la c? ; C -- 
pionul b7 la d7; D — pio
nul b7 la e7.

Alb : Rf8, Tf7, Ne6, Nd4, 
Pb7.

Negru : Rd6.

sehimbarea poziției unei 
piese, schimbarea unei pie
se etc..., dar care conduc la 
schimbarea radicală a so
luției.

Problema nr. 6 are patru 
gemeni, pentru rezolvarea 
fiecăruia se acordă 
două puncte.

■ ’• ★
POȘTA CONCURSULUI: 

La problema nr. 4 s-au 
primit soluții complete de 
la D. Cristian și 1. Mun
tean — Petroșani, M. Nițu 
Diaconescu -4ț Vulcan, N. 
G.oia — Petrila și N. Sbu- 
chea — Hațeg, In clasa
mentul dezlegătorilor con
duc N. Sbuchea și N. Gdia 
(cu 37 puncte), urmați de 
Nițu M. Diaconescu (32), 
D. Cristian și B. Munteanu 
(30).

I

Ridicarea munților 
manifestărilor ' 
continuă și spre sfîrșitul 
erei paleozoice. Clima u- 
medă, devine din ce în ce 
mai uscată și in acest 
caz deșertul ocupă iarăși 
suprafețe întinse. Viața 
înregistrează momente ex
plozive prin apariția și 
dispariția unor plante și 
animale. Reptilele ierbi- 
vore încep să fie însoțite 
și de unele specii carni
vore, iar speciile de broaș
te țestoase sînt mai nu
meroase și variate.

începutul erei 
zoice marchează a 
etapă a dezvoltării 
pe Pâmînt. Pe uscat do
mină reptilele gigantice, 
iar flora Se îmbogățește 
cu noi specii de ferigi, și 
conifere. Vegetația luxu
riantă și numeroasele spe
cii de animale, din Zone
le cu climat umed și cald 
ale mezozoicului mediu 
și superior, au marcat a-

pogeul evoluției verte- 
vuțcanice brațelor gigantice. Astfel,

„regele saurienilor — ti
rani" (Tyrannosaurus rex) 
a atins lungimea de 15 
m și înălțimea de pînă lă
6 m. Pentru a supraviețui 
și ca _șă-și păstreze greu
tatea de 5—7 tone, aceste

magnifice animale se ali- 
' mentalii aproximativ 12— 

16 ore pe zi.
Modificările continue 

ale scoarței Pămîntului și 
mai ales ale condițiilor 
de climă, în perioada de 
răcire instalată la sfîrși
tul erei mezozoice (acum 
aproximativ 150 milioane 
de ani), au produs dere
glări esențiale în metabo
lismul reptilelor giganti- 
tice. Răcirea Terrei a-

vînd loc sub limita 
existență a florei luxu
riante, a determinat mic
șorarea radicală a volu
mului de masă vegetală, 
a diminuat numărul 
ierbivore și implicit 
carnivorelor.

Dispariția formelor 
gantice de reptile mezo
zoice și a unor grupe im
portante de amoniți și 
bclemniți, permite 
terea 
male 
rapid 
viață.
lor de mediu ău ca ur
mare 'crearea mai multor 
linii de evoluție, iar se
lecția naturală lasă loc 
liber dezvoltării și în
mulțirii acelor viețuitoa
re mai puternic dotate jn 
lupta pentru existență.

(Va urma)

Conf. dr. ing.
Niebiae UNGUREAN!)

S. R. (25)
MUZICĂ

serii — Sfinx; 2. 
Spune-mi cine ești? — Sem
nalM. ; 3. Pentru voi — 
Pro Musiea; 4. Păsări cu 
ochi de foc — Compact; 5. 
Nu te întreb — Dan Spă
tarul:

I

Albul începe și dă 
în două mutări.

In jur, Universul își e- 
tala roiurile de galaxii, și
ragurile de stele, un pei
saj halucinant.

II trezi un zgomot ciudat. 
Parcă ar fi fost o roată de 
cauciuc înțepată, care se 
dezumfla. Deschise ochii. 
Trapa prin care ieșise bra
țul. era deschisă și o pom
pă împrospăta aerul din 
celulă.
„Aer condiționat", gîndi 

Bad Red și zîmbi amar. 
: Trapa se închise și li
niștea deveni din nou atot- 
stăpînitoare în încăpere. 
Iși aduse aminte de picătUr 
ra ucigașă și se gîndi că și 
liniștea, liniștea de mor- 
mînt putea să ucidă. Cu 
ochii pe jumătate închiși 
încerca să găsească soluția 
imposibilă. Deodată față 
i se lumină.

începu să se zvîrcolească 
în pat și să țipe, țjnîndu-se 
cu amîndouă mîinile de 
abdomen. Dădea eu picioa-

rele, cu mîinile, cu capul, 
în pereții celulei, țipa, se 
tăvălea.

Un zgomot. Trapa se des
chise. Apăru brațul meca
nic cu pastilele și reeipien-

țiune capcana magnetică. 
Mica navă fu prinsă și a- 
dusă lin pe uriașul inter- 
galactic care o înghiți în 
pîntecu-i enorm.

O echipă înconjură nava.

Literatură de anticipație

tul de apă. Bad Red înțe
lese că nu-i rămăsese nici 
măcar speranța, și se pră
buși inconștient. .

Mașina rămînea mută...
— Un obiect zburător în 

cîmpul X 12, pregătiți-vă 
pentru orice eventualitate, 
se auzi vocea metalică a 
comandantului. Apoi în
tinse cleștele și cuplă cîm- 
pul de protecție. Se apro
piată prudent de mica na
vă, ; . -

— Pregătiți pentru ac-

Cercetau cu atenție pentru 
a găsi o intrare. După în
delungi și minuțioase' cău
tări renunțară.

— Raportează KY-17, na
va nu are nici o intrare.

— Vom-face noi una, ve
ni ordinul comandantului.

Și fasciculul de particule 
începu să muște din metal. 
In scurt limp deschizătură 
era făcută.

-- KY-17. intră si < erce- 
teaza nava cu echipa ta.

Iuti ară.

— Raportează KY-17, 
Nava are pilot automat și 
o singură încăpere. Cei ca
re au trimis nava au puș 
în ea un... cobai. Cînd 
he-a văzut, s-a ridicat pe 
două tentacule verticale, 
cum să le spun, dar numai 
cu două se deplasează, deși 
mai avea încă două din 
care mișca tot timpul — șj 
KY-17 începu să-și agite 
cleștii, încercînd să imite 

•arătarea. Scoate sunete; ciu
date,. Am pus în funcțiune 
traductorul, dar nu au nici 
un înțeles. Deci, nu este o 
ființă inteligentă, Ci 
cobai,, așa cum v-am 
poi lat.

— KY-17, visul nostru a 
imieput să prindă contur. 
Cei care au trimis nava și 
cobaiul sînt ființe inteli
gente. NU SINTEM SIN- 
Gi.-im IN UNIVERS I

un 
ra-

Robert VÎ'ț'A, 
munritor

românesc
de

Ulti-
mai

1. Brother Lovie — Mo
dern Talking; 2. Mariner#
— Lucia; 3. Say You’ll Ne
ver — Lian Ross; 4. Kis
ses And Tears — Bad Boys 
Blue; 5. She Was So Nice
— The Shorts, .

Ce mai fac „veteranii" 
rockului ? Dintre grupu
rile din țara noastră, Sfinx 
(cu bateristul Mihai Cer
nea), Roșu și Negru (cu 
veșnic tînărul Liviu Tudan) 
și Progresiv TM (cu ani
matorul ei, chitaristul La- 
dislau Herdina) rămîn va
lorile rockului
nelăsîndu-se zdrobiți 
tăvălugul timpului, 
mele nume amintite 
sus vor concerta săptămîna 
viitoare la Petroșani.

-Dintre cei de peste ho
tare, The Rolling Stones 
(două decenii de activita
te !), continuă să Uimească 
prin vivacitate; David Bo
wie, figură marcantă a ge
nului, întemeietor al cir
rentelor „glam rock" ș; 
„rock teatral'' este conside
rat un actor cu iiwri fesul - 
Se (vezi .ftfmul. „Foamea > 
și, în fine, Rod Stewart s. l 
Elton John nu par născu i 
în 1945, ci în 1965; uit - 
mele lor discuri prezinți 
o dibace împletire înt ■ 
valorile tradițiortale și n 
ie maniere de abordare.

DISC JOCKEY



Manifestări omagiale consacrate Partidului Comunist Român
împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului 

Comunist Român, eveniment de însemnătate istorică 
în viața țării, prilejuiește desfășurarea peste hotare 
a unor manifestări omagiale consacrate României, 
activității neobosite a secretarului general al partidu
lui, președintele Nieolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea multilaterală a patriei, pentru realizarea păcii 
pe planeta noastră.

BERLIN 3 (Agerpres). La 
Universitatea Martin Luther 
din Malle a fost organizată 
o manifestare omagială. In 
alocuțiunile rostite cu a- 

, cest prilej au fost reliefate 
principalele momente ale 
luptelor glorioase ale Parti- 

. dului Comunist Român 
'.pentru libertate și demo- 

crație, împotriva exploată
rii, procesul politic de la 
Brașov din 1936 și rolul 
de organizator al rezisten
ței antifasciste în anii răz
boiului antihitlerist. Tot
odată, au fost subliniate 
succesele obținute de popo
rul român după actul de 
la 2.3 August 1944 în con
strucția socialismului, în

deosebi in ultimele două 
decenii.

De asemenea, a fost pusă 
în evidență bogata activi
tate desfășurată pe plan 
internațional de partidul 
și statul român, de tovară
șul Nieolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, pentru des
tindere, dezarmare și pace, 
pentru cooperare și progres 
între toate țările lumii.

ULAN BATOR .3 (Ager
pres). La Școala superioară 
de partid din Ulan Bator a 
avut loc o adunare festivă 
în cadrul căreia au fost 
prezentate principalele mo

mente ale dezvoltării miș
cării comuniste și muncito
rești din țara noastră, care 
au culminat cu crearea 
Partidului Comunist Ro
mân.

Au fost organizate, de 
asemenea, o expoziție de 
fotografii și un stand de 
cărți de literatură istorică 
și social-politică. la loc de 
frunte situîndu-se operele 
tovarășului Nieolae 
Ceaușescu „România pe 
drumul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate" și „Din gîndirca so
cial-politică a președintelui 
României". Cărțile au fost 
donate de ambasada româ
nă școlii superioare de 
partid din Ulan Bator.

☆
DHAKA 3 (Agerpres). La 

Dhaka a avut loc o confe
rință de presă în cadrul 
căreia a fost prezentată pe 
larg semnificația actului 
istoric fundamental de la 8 
Mai 1921 — crearea P.C.R.,

care a imprimat un sens 
ireversibil mișcării mun
citorești, revoluționare din 
patria noastră, a conturat 
drumul luminos al poporu
lui român sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân. S-a subliniat impor
tanța deosebită a Congre
sului al IX-lea al P.C.R., 
care l-a ales pe tovarășul 
Nieolae : Ceaușescu în frun
tea partidului, alegere ce a 
deschis o nouă epocă în is
toria poporului nostru — 
„Epoca Ceaușescu".

☆
BRUXELLES 3 (Ager

pres). In orașul belgian Sc- 
raing — Liege a avut loc 
o seară culturală româ
nească, sub patronajul A- 
sociației culturale Belgia — 
România.

Ansamblul folcloric „Do
rul" din Pitești a prezentat 
un frumos spectacol de mu
zică și dansuri populare 
românești.

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea și controlul 
calității mediului înconjurător

Din măsurătorile efec
tuate pe întreg teritoriul 
țării, în conformitate cu 
programul stabilit, rezultă 
că, în. cursul zilei de 3 mai, 
în unele din zonele afecta
te, inclusiv municipiul 
București, se înregistrează 
— ca urmare a unei circu
lații atmosferice favorabi
le pentru țara noastră — o 
scădere, în continuare, a 
radioactivității, care însă 
se menține peste normele 
admise. Cu toate acestea, 
sînt încă zone în care s-a

constatat o creștere ă ra
dioactivității.

Stațiile și laboratoarele 
de specialitate urmăresc 
permanent' fevoluția radio
activității în aer și la sol.

Se recomandă populației, 
unităților agricole și gos
podăriilor individuale să 
aplice în continuare măsu
rile profilactice stabilite 
anterior.

Populația va fi informa-/ 
tă cu privire la evoluția a- 
ceslei situații.

19,45 Cintarea României. 
rvwpmwRmaMi 20,25 Film artistic (e).

1 t ÎH 1 lI.'H 1 it* J Am £ost Șaisprezece.
•■■■■■■■■■■■• 21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea . progra
mului..

TV
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Hotărîrea U.R.S.S. în legătură 
cu experiențele nucleare

’ MOSCOVA 3 (Agerpres). 
în răspunsul lui Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., la un 
mesaj adresat, la 8 aprilie, 
de președinții Argentinei, 
Tanzaniei și Mexicului și 

, primii miniștri ai Indiei, 
, Suediei și Greciei, se sub

liniază că, datorită continu-
1 ării de către S.U.A. a 

programelor militare, in- 
\ clusiv a programului Ini- 

țiativa de Apărare Strate-
■ gică, U.R.S.S. a fost nevoi

tă să renunțe la angaja
mentul său unilateral pri
vind neefectuarea de ex
plozii nucleare, deoarece 
nu putea să-și neglijeze 
propria securitate, cît și se
curitatea aliaților și priete
nilor ei. Chiar și în aceas
tă situație —• relevă M. 
Gorbaciov —, Uniunea So
vietică este hotărîtă să mi

liteze pentru soluționarea 
problemei acute a interzi
cerii totale a experiențelor 
nucleare. „Sîntem oricînd 
gata să revenim la proble
ma moratoriului reciproc, 
dacă S.U.A. nu vor mai e- 
fectua experiențe nucleare"
— a spus M. Gorbaciov. Re. 
levînd că Uniunea Sovieti
că nu se grăbește să 
aceste experiențe, el a 
liniat că „acțiunile 
shingtonului au adus

. judicii și dialogului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.". Uniu
nea Sovietică — a spus el
— consideră încetarea și 
interzicerea experiențelor 
nucleare ca o componentă 
importantă a , acțiunii în 
direcția transpunerii în 
viață a concepției unei 
lumi denuclearizate — ara
tă agenția TASS.

reia
sub-
Wa-

Congresul Partidului Comunist German
BONN 3 (Agerpres). La 

Hamburg s-au deschis lu
crările Congresului al VIII- 
lea al Partidului Comunist 
German, la care participă 
900 delegați. Sînt prezențe, 
de asemenea, delegații ale 
unor partide comuniste și 
muncitorești de peste ho
tare, -./ ■.A y. ; ; -ț

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de to
varășul Ion Cârcei, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Președintele P.C. Ger
man, Herbert Mies, a pre
zentat raportul privind ac, 
tivitatea partidului de la 
precedentul congres pînă 
în prezent, ;

Desfășurarea măsurilor la Uzina 
atomoelectrică de la Cernobil

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Agenția TASS anunță că 
Nikolai Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Egor Ligaciov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar hl C.C. al P.C.U.S., 
au vizitat, la 2 mai, zona 
centralei atomoelectriCe 
Cernobîl. Ei au luat cunoș
tință de situația din aceas
tă zonă, au examinat — îm
preună cu comisia guver
namentală, conducătorii 
C.C. ăl P.C. din Ucraina și 
guvernului R.S.S. Ucrai

nene — măsurile ce Se iau 
pentru lichidarea focaru
lui de avarie la al patru
lea bloc energetic al cen
tralei atomice, normaliza
rea situației în zona înve
cinată, acordarea de ajutor 
populației , locale.

S-a menționat că activi
tatea pentru, lichidarea a- 
variei și înlăturarea conse
cințelor ei se desfășoară în 
mod organizat, cu alocarea 
mijloacelor necesara. Au 
fost luate măsuri suplimen
tare pentru accelerarea lu
crărilor în curs de desfășu
rare.

11,30 Telex. . „
11,35 Lumea copiilor, (co- 20,25 Partid al

12,40

14,45

20,00 Telejurnal.
< -1 marilor 

£or)- _ . victorii (c). ,
t>in cununa cîntecu- 2l,05 Partid viteaz, birui- 
lui romanesc (color). toare țară (c).
Album duminical. 21,20 Tribuna experienței, 
(color).

însemne ale unui 
timp eroic. Spre î- 21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

toare țară (c).

21,40 Flacăra vie a teoriei 
revoluționare.

nălțimile albastre — 
reportaj.

15,00 închiderea progra
mului. 1

19,00 Telejurnal. I
19,25 Țara mea, azi (c). IMEMENTO

Mica publicitate -
MAIA și Florin doresc 

părinților Mia și Viorel Su
san, multă fericire, sănă
tate, prosperitate și „La 
mulți ani !“ eu ocazia săr

bătoririi a 2.5 de ani de 
căsnicie fericită. (7912)

VIND Dacia 1100, stare 
bună. Telefon 44516 Petro
șani. (7911)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Paraschiva, fiul Horea, nora Maria și 
nepoțeii Bogdan, Ionuț și Radu anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpului lor

PUIU IOAN
Inmormînfarea are loc azi, 4 mai, ora 15, de Ia 

domiciliul din Petrila, strada Republicii 176, (7916)

SPORT Q SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT «Avancronică fotbalistică
Hamletiana întrebare „a 

fi sau a nu fi“... în divizia 
A poate căpăta astăzi un 
răspuns decisiv pentru se
ria a IlI-a a eșalonului se
cund, întrucît, în etapa a 
iXXV-a, la Baia Mare, este 
programată întîlnirea lide
rului cu urmăritoarea să. 
Jiul are de partea sa patru 
puncte în clasament, dar 
acuză programul dificil 
pe ultima turnantă ă retu
rului și lipsa unor titulari 
în această întîlnire fără 
menajamente. FC Baia 
Mare invocă egalitatea în 
clasamentul adevărului, a- 
vantajul terenului propriu 
și, ulterioarele dispute „în 
familie" sau cu ' formații 
modeste. Detasîndu-ne o 
clipă de condiția de supor
teri, pronosticul este greu 
de precizat, fiindcă partida 
este deschisă oricărui , re
zultat. Fotbaliștii din Va
lea Jiului au însă în plus 
obligația revanșei ; în ga
zonul lor, sg știe, adversa
rii de azi au reușit un scor 
alb.

La antipozi „lanterna ro
șie" mai susține un derby 
hunedorean, de această da
tă cu Mureșul Deva; foa

mea de puncte a Minerului 
Lupeni este condiționată 
chiar și de zestrea necesa
ră, în caz de retrogradare. 
Și totuși mai există spe
ranțe pentru mineri, cu 
condiția ca ei să creadă în 
șansele lor, să se dăruie 
pentru concretizarea punc
telor necesare; S-au maț 
văzut minuni în gazon șl 
în ultimele,, nouă etape 
ale campionatului.

In divizia C, seria a 
VIII-a, eșecul lamentabil al 
Minerului Paroșeni, pe te
ren propriu, în etapa pre
cedentă, nu numai că a 
stîrnit deziluzia suporte
rilor, dar a și Compromis 
șansele de promovare. De 
acum, de pe poziția a V-a 
și în confruntare cu echi
pele amenințate de retro
gradare, fotbaliștii din Pa
roșeni au o misiune difici
lă, chiar din etapa de azi, 
la CFR Simeriă. Minerul- 
Știința Vulcan se menține ' 
în plutonul fruntaș, în con
secința, mizînd pe sprintul 
final, „semnează" astăzi 
cramponarea Minerului 
Certei pe ultimul lo'c al 
clasamentului.

Ion vulpi; I

PARIS 3 (Agerpres). „Cu
pa Cupelor" la fotbal a fost 
cucerită la actuala ediție 
de . echipa Dinamo Kiev. In 
finala disputată la Lyon, în 
prezența a 40 000 de specta
tori, fotbaliștii sovietici au 
învins cu scorul de 3—0 
(1—0) formația Atletico 
Madrid, prin golurile mar
cate de Zavarov (min. 6), 
Blohin (min. 85) .și Evtu- 
șenko (min. 88).

☆

VARȘOVIA 3 (Agerpres). 
„Cupa Poloniei" la fotbal 
a fost cucerită la actuala 
ediție de echipa GKS Kato
wice, care a învins în fina
lă cu scorul de 4—1 (2 -0) 
formația Gornik Zâbrze, 
cîștigătoarea campionatu
lui. La meci, disputat la 
Chorzow, au asistat peste 
50:000 de spectatori.

*

MADRID 3 (Agerpres). 
La San Sebastian (Spania), 
in cadrul turneului de ca
lificare pentru campiona

tul european feminin : de 
volei rezervat echipelor 
de tineret, selecționata 
României a învins cu sco
rul de 3—1 formația R.F. 
Germania.. Intr-un alt joc, 
reprezentativa -Suediei a 
dispus cu 3—1 de echipa 
Finlandei.

In clasament conduc for
mațiile României și Sue
diei, cu cite 4 puncte, ur
mate de Spania, Finlanda 
- • cite 3 puncte și R.F. Ger
mania — 2 puncte.

SOȚIA Laura, copiii Daniela, Gabi, Adela, Sorin 
șl nepoțelul Ovidiu aduc un pios omagiu dragului 
lor.

COROIU IRIMIE ‘
a cărui bunătate și noblețe sufletească nu se Vor 
stinge din amintirea noastră. Plecarea dintre noi Ia
să un gol adine și o mare durere. (7909)

CIUDAD DE MEXICO 3 
(Agerpres). Aflat în vizită 
în Mexic, Joseph Blatter, 
secretar general al Federa
ției Internaționale de Fot
bal (FIFA), a declarat că 
lucrările efectuat,' la sta
dioanele ce vor găzdui cele 
52 de meciuri ale turneului 
final asigură condiții exce
lente, de. desfășurare a com
petiției. „In special stadio
nul Azteca din capitala Me
xicului este una dintre cele 
mai frumoase arene din 
lume, deosebit de funcțio
nală prin structura și-capa
citatea sa", a spus .1. Blat-
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