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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a plecat în R.P. Polonă 

pentru a lua parte la întîlnirea 
la nivel înalt a conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

In întîmpinarea
Zilei de 1 Mai,

marea sărbătoare
a muncii

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat, joi după-amiază. 
în R.P. Polonă, pentru a 
lua parte la întîlnirea la 
nivel înalt a conducători
lor de partid și de stat

Ceremonia plecării
ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu este însoțit de 
tovarășii Constantin Dăscă. 
lescu, membru al Comitetu. 
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului, general
colonel Constantin Olteanu,

membru al Comitetului Po. 
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării 
naționale, Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru su-
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Cu planul pe patru luni îndeplinit
ALT COLECTIV DE 
SECTORULUI IV AL

MINERI, 
I.M. LO-

■ UN 
CEL AL
NEA, are, la zi, extrase suplimentar sar. 
cinilor de plan de la începutul anului, 
aproape 10 500 tone de cărbune energe
tic și pentru semicocs. Buna organizare 
a muncii, respectarea tehnologiilor de 
lucru, aprovizionarea ritmică cu mate
riale și piese de schimb, întreținerea co
respunzătoare a utilajelor din dotare, au 
fost principalii factori care au contribuit 
Ia acest frumos succes. Astfel, la nivel 
,de sector, productivitatea muncii a fost 
depășită în medie cu 500 kg pe post. 
,Cele mai bune rezultate le-au obținut 
frontaliștii din brigăzile conduse de Gri- 
gore Mîndruț și Florea Anton, care au 
extras împreună mai mult de jumătate 
din plusul sectorului, plus obținut ca 
urmare a depășirii productivității mun- de cărbune peste 
.cii cu peste 400 kg pe post. Brigada 
de pregătiri condusă de Ioan Ilea prin 
rezultatele obținute a asigurat 
.această perioadă linie de front 
toate brigăzile

de 1 Mai, cu planul realizat și depășii 
pe primele patru luni din acest an. In 
toată această perioadă s-au extras din 
abatajele sectorului, în plus față de pre. 
vederile de plan, peste 5100 tone de căr
bune pentru semicocs. Plus obținut pe 
seama depășirii productivității 
în cărbune cu peste 1093 kg pe 
Gospodărirea judicioasă a forței
muncă la nivel de sector, prin asigura
rea posturilor planificate în cărbune 
a condus la depășirea productivității 
muncii cu 447 kg pe post. La obținerea 
acestui frumos succes au contribuit toți 
membrii colectivului — de la electrician, 
vagonetar, miner pînă la maistru și 
giner, dar în mod 
brigada lui Traian 
extrasă o cantitate

VARȘOVIA 25 (Agerpres). 
Secretarul general al 

Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi- 
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu,

Sosirea la Varșovia
a sosit, joi după-amiază, la 
Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, membrii dele
gației, persoanele oficiale 
care îl însoțesc au fost sa-

lutați de tovarășii Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar, al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele

(Continuare în pag. a 4-a)

sectorului. (Gh.

în toată 
pentru 
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DIN CADRUL
LA I.M. VULCAN intim.

ziua

muncii 
post, 

de

■ MINERII
RULUI IV DE
pină marea sărbătoare a muncii, 

k_______________ ___ ________________

SECTO-

in- 
deosebit minerii din 
Borșa, care la zi are 
de aproape 2000 tone 
sarcinile planificate, 

realizîndu-și planul în proporție de 111 
la sută. O altă brigadă cu rezultate re
marcabile este și cea condusă de Ioan 
Bud. Planul de extracție a cărbunelui a 
fost realizat, la zi, de la începutul anu
lui în proporție de 112 la sută, ca ur
mare a depășirii productivității muncii 
cu peste 3 tone pe post. (Gh. S.)

1' Ă ■
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OMUL NOU 
făuritorul conștient al 

propriei sale istorii

• ■ ȚARA ne oere 
Ci l MAI MULT CÂX3UNE !

Producție record
9

la I. M. Lupeni

Un nou tren cu căr
bune se îndreaptă spre 
Hunedoara și Mintia...

Foto: T. ALEXANDRU

Miercuri, 24 aprilie, mi
nerii de la Lupeni au ex
tras cea mai mare produc
ție din acest an — 8167 to
ne de cărbune — depăși n- 
du-și astfel sarcinile 
plan ale zilei cu 860 
ton?. La realizările,de 
cepție din această zi 
contribuit toate sectoarele 
de producție ale minei, re. 
mareîndu-se în mod deose
bit minerii celui mai mare 
și mecanizat sector 
Valea Jiului — sectorul

Printr-o mobilizare 
excepție, frontaliștii 
cele patru abataje

de 
de 

ex
alt

parte
Confruntîn- 

trimestru 
greutăți 

acestui 
să-și

din 
IV. 
de 

din 
fron

tale echipate cu susținere 
și tăiere mecanizată au de
pășit productivitatea mun
cii planificată cu peste 
15Q0 kg pe post Ca urma
re a depășirii productivită
ții muncii, producția ex
trasă în această zi de mi
nerii sectorului IV s-a ri
dicat la peste 3200 tone de 
cărbune, cu 1000 de tone 
mai mult decît prelimina
rul zilei, reușind în acest 
fel să recupereze aproape 
integral minusul acumulat 
în prima jumătate a lunii 
aprilie. Rezultatele de ex
cepție înregistrate în a- 
ceastă zi au fost prefațate 
de depășirile zilnice reali
zate de minerii acestui 
sector în ultimele zece zile 
care au trecut din luna a- 
prilie, cînd și-au depășit 
ritmic sarcinile de plan

recuperînd o bună 
din restanțe.
du.se în primul 
din acest an cu 
deosebite minerii 
sector nu au reușit 
realizeze sarcinile de plan, 
înregistrînd la sfîrsitul a- 
cestuia un minus de 21 000 
tone de cărbune. Printr-o 
mobilizare de excepție și 
intensificarea efortului co. 
lectiv, începînd din a doua 
jumătate a lunii aprilie 
realizările zilnice s-au ri
dicat peste nivelul sarcini
lor planificate. „Minerii 
sectorului nostru s-au a- 
flat tot timpul printre frun. 
tașii minei, tocmai de ace
ea restanțele înregistrate 
nu ne puteau mulțumi A_ 
nalizînd atent cauzele care 
au dus la nerealizarea sar
cinilor de plan, am căutat 
să depășim cu toate 
cele patru frontale 
dificultățile pe care le-am 
avut din cauza tectonicii 
stratului și am intrat, cum 
se spune, în plin. Cele 
4000 tone de cărbune ex
trase peste plan în ultimele 
10 zile ne dau garanția că 
în această lună ne vom 
realiza sarcinile de plan și 
vom recupera o parte din 
minusul înregistrat în pri
mul trimestru. Pînă 
sfîrșitul trimestrului

Sînt impresionante muta
țiile petrecute de două 
decenii încoace, jn construi, 
rea „celui mai măreț edi
ficiu", — al personalității 
umane — după cum l-a 
denumit secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, refe- 
rindu-se la formarea omu
lui nou, cu o conștiință so
cialistă superioară — pro
ces complex și înălțător, 
parte integrantă a edifică
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara 
noastră.

încă de la Congresul al 
IX-lea al partidului, și a- 
poi în cadrul rodnicelor 
vizite de lucru întreprinse 
în toate zonele țării, se
cretarul general al parti
dului a prefigurat coordo
natele dezvoltării accelera
te a patriei subliniind, în

0 permanentă 
stare

la 
II.

Gheorghe BOȚEA
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îl
sa
Și 

bu-

a tinereții
repetate rînduri, că rolul 
determinant în înfăptuirea 
unor obiective mărețe 
deține omul, în dubla 
ipostază de proprietar 
producător al tuturor
nurilor materiale și spiri
tuale ale societății. Tezele 

de inestimabilă valoare teo
retică și practică formulate 
de secretarul general al 
partidului cu privire Ia ro
lul conștiinței socialiste 
și la însemnătatea hotărî- 
toare a formării omului 
nou au dobîndit o expresie 
concretă la Plenara 
al P.C.R. din iulie 
precum și la cel
X-lea Congres al partidu
lui, care au adoptat hotă- 
rîri de însemnătate covîr- 
șitoare, menite să imprime

C.C. 
1971. 
de-al

prin
mai

(Continuare în pag. a 2_a)

Luna cărții în întreprinderi și instituții

Zilele Iditurii „dacia* in îaiea Jiului"

Intr-o citadelă indus
trială ca I.U.M P-ul, ti
nerețea nu e doar o afir
mație oarecare, ci e în
săși starea caracteristică 
a colectivului. Dincolo de 
faptul că experiența și 
probitatea profesională a 
oamenilor sînt cunoscute 
și recunoscute — utilaje
le miniere executate fi
ind cel mai bun argu
ment — totuși tinerețea 
există, se impune 
chiar vîrsta celor
mulți dintre componen
ța unui colectiv, în care 
această frumoasă trăsătu
ră apare de cele mai mul. 
te ori conjugată cu o 
altă caracteristică a tine
rei generații a României; 
setea de nou. Această ne
potolită sete de nou aici, 
la I.U.M,P., se impune 

' într-o permanentă și com
plexă materializare. Poa_ 
te că discuția noastră, pe 
această temă, cu Ionel Fi. 
limon; Secretarul comite
tului 
dere, 
deva 
dacă
minieră rezultatele 
cii de creație ar fi intrat 
în nota obișnuită. Insă 
aici, deși totul este obiș
nuit, totul este
normal din punct de ve
dere al profesiei, 
es-.‘ totuși inedit:. întrea
ga secție, ea însăși des
tul de tînără, e compusă 
în întregime aproape din 
tineri.
Ioan 
ceva 
cum

U.T.C. pe întreprin- 
s-ar fi pierdut un- 
în Sfera
în secția hidraulică

mun-

absolut

Reprezentanți ai Asocia, 
ției scriitorilor din Cluj- 
Napoca onorează actuala 
ediție a „Zilelor Editurii 
„Dacia" în Valea Jiu
lui", tradițională suită 
de manifestări cultural- 
artistice, desfășurată sub 
genericul „Luna cărții în 
întreprinderi și instituții". 
Astfel, la întîlnirile cu 
iubitorii literaturii bele
tristice de. la Liceul 
m i tema ' ca fizică și

de
li-

brăria „Ion Creangă" din 
Petroșani, au fost pre- 
zenți, în după-amiaza zi
lei de ieri, Leonțin Stoica, 
director al Editurii „Da
cia", Augustin Buzura, 
secretar general de re
dacție al revistei „Tri
buna", Vasile Igua, șef 
secție beletristică a Edi
turii „Dacia", Mircea O- 
priță. din cadrul aceleiași 
instituții. Vaier Chiorea- 
nu. redactor a) cotidiana.

lui clujean „Făclia", pro. 
zatorul Dumitru Dem lo- 
nașcu din Petroșani, pre
cum și reprezentanți ai 
forurilor județene și mu
nicipale de partid, ale 
sindicatelor, de cultură 
și ai Centrului județean 
•de librării. Cu acest pri
lej. au fost lansate ro
manele „Orgolii" (ediția a 
Il-a) de Augustin Buzura,

(Continuare în pag. a 3-a)

ceva

Șeful secției, sing. 
Dobre, un tînăr, 
mai în vîrstă — 

zic unii — este tot

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pe agenda organizațiilor de partid
A

îmbunătățirea prezenței, organizarea 
temeinică a reviziilor tehnice

In centrul întregii munci 
politice a comitetului 
de partid de la mina Pe- 
trila se află intensificarea 
acțiunilor de mobilizare a 
colectivului pentru valo
rificarea la maxim a ca
pacităților de producție și 
sporirea realizărilor fizice 
la extracția cărbunelui. 
După cum ne-a relatat 
tovarășul Marcu Boantă, 
secretarul comitetului de 
partid, în aceste zile au 
avut loc discuții cu toate 
schimburile brigăzilor 
productive și de la pre
gătiri, pentru eliminarea 
neajunsurilor care con
duc la obținerea unui 
coeficient de prezență 
scăzut S-a acționat, de 
de asemenea, pentru îm
bunătățirea transportului 
minier, a aprovizionării 
tehnico-materiale și acti
vității electromecanice, 
de revizii și reparații a 
utilajelor din dotare. 
Toate aceste acțiuni sînt 
permanent susținute de 
cadrele tehnice de bază 
ale minei care, potrivit 
practicii comitetului de 
partid, sînt repartizate 
pe locuri de muncă și 
schimburi, în vederea 
întăririi asistenței teh

nice în subteran.
Acțiunile întreprinse 

pentru întărirea ordinii 
și disciplinei în cadrul 
formațiilor de 
lucru și pentru îmbună
tățirea prezenței se vor 
afla și în continuare în 
preocupările organului de 
partid. Concomitent se 
fac pregătiri pentru e- 
xecutarea unor importan
te lucrări electromecanice 
și tehnice ca; schimbarea 
cablurilor la puțul prin
cipal de extracție, vulca
nizarea unor benzi trans
portoare, reorganizarea 
transportului de la su
prafață, pentru elimina
rea stagnărilor. Comitetul 
de partid împreună cu 
conducerea minei se preo
cupă cu multă exigență 
de organizarea și desfă
șurarea acestor importan
te lucrări care urmează 
să fie executate în zilele 
de repaus. Exigența ma
nifestată de comitetul de 
partid și conducerea teh
nică a minei pornește de 
la faptul că lucrările de 
acest gen solicită o înal
tă pregătire de specialita
te, operativitate și răs
pundere pentru calitatea 
execuției. (I.M.)

«Urmare din pag. i)

un nou conținut întregului 
proces educativ din patria 
noastră.

Bilanțul realizărilor ob
ținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidu
lui, în cea mai fructuoasă 
etapă a construcției socia
liste confirmă pe’ deplin 
justețea orientărilor trasa
te de conducătorul partidu
lui și statului în domeniul 
educației. Cu adevărat, mi
nunatele înfăptuiri înscrise 
la loc de mare cinste în 
cronica anilor pe care-i 
denumim cu justificată 
mîndrie „Epoca Ceau.șescu“ 
au fost indisolubil legate 
de mutațiile petrecute în 
formarea personalității u- 
mane, în edificarea omu
lui nou. Industria noastră 
se înfățișează astăzi cu un 
grad de complexitate spo
rită, iar la baza realizărilor 
ei se află o clasă muncitoa
re cu o pregătire temeini
că, din rîndurile căreia 
fac parte mii de specialiști 
ai tehnicilor de vîrf și, tot
odată, purtători ai unei 
conștiințe socialiste înain
tate. A luat amploare ac
tivitatea de cercetare-pro_ 
iectare în ea fiind cuprinși, 
de asemenea, un mare 
număr de specialiști, pro
motori ai noului. Practic, 
în toate domeniile vieții

Capricii de... „april".

Foto : Al. TATAR 

economice și sociale pro
gresele înregistrate au fost 
însoțite de mutații pro
funde în formarea omului, 
proces conceput de secre
tarul general al partidului 
așa îneît să devanseze rea
lizările economice și teh
nice. Invățămîntul a fost 
orientat spre un conținut 
practic, pentru a veni în 
întîmpinarea cerințelor ma.

OMUL NOU 
făuritorul conștient al 

propriei sale istorii

jore ale industriei noastre 
în plină dezvoltare și mo
dernizare. A fost promo
vată o nouă concepție, iz- 
vorîtă din gîndirea secre
tarului general al partidu
lui, pentru a imprima un 
conținut bogat învățămîn- 
tului politico-ideologic, or
ganizat astfel incit să cu
prindă masele largi de oa
meni ai muncii. In general, 
procesul revoluționar al 
formării omului nou nu a 
urmărit ca viitorul con
structor al unei orînduiri 
superioare să fie doar un 
bun specialist, sau să 
dobîndească o bună pre

„Clopotele" - două destine, 
o împlinire a artei prin artă

gătire politică. Acest pro
ces complex nu s-a limitat 
să stimuleze preocupările 
pentru lărgirea orizontului 
politie, științific sau cultu
ral și nu a acționat doar 
pentru ca omul să fie un 
model de comportare mo
rală, de principialitate, de 
responsabilitate. Obiectivul 
urmărit constă din forma
rea unei personalități care 

să întrunească toate aceste 
calități cărora să li se a- 
dauge unitatea organică 
dintre gîndire și acțiune. 
Este vorba despre formarea 
unui om care să fie un a- 
devărat revoluționar, să 
promoveze spiritul nova
tor, în pas cu spiritul tim
pului pe care-1 trăim în 
societatea noastră socia
listă, un timp al înnoirilor 
permanente și profunde.

Și Valea Jiului, prin 
complexitatea și nivelul 
tehnic ridicat al mineritu
lui de astăzi, prin coordo
natele celorlalte activități 
— construcții de mașini. 

ut.iajc și echipamente mi-j 
niere, cercetare și pro
iectare, învățămînt tehnic 
minier și cu aplicabilitate 
în alte ramuri — oferă ca
drul de afirmare plenară 
a omului de tip nou, che
mat să răspundă cerințelor 
de dezvoltare continuu as.' 
cendentă a municipiului. 
In colectivele miniere în-; 
tîlnim frecvent un mare 
număr de șefi de brigadă, 
șefi de schimb, muncitori 
policalificați, ingineri, maiș.- 
tri și tehnicieni cu o pre
gătire temeinică și o con
știință socialistă înaintată, 
animați de spiritul nova
tor, revoluționar. In urma 
măsurilor întreprinse pen
tru modernizarea minelor 
au apărut meserii noi — 
electron iști, hidraulicieni 
— ca cfec. al progresului 
tehnic, dar și ca promotori 
ai viitoarelor înnoiri.

Procesul formării omului 
nou este de mare comple
xitate si de durată, așa 
cum a arătat chiar secre
tarul general al partidului. 
El se înfăptuiește însă, zi 
de zi, ca parte integrantă 
a edificării so-': ■ so
cialiste multilateral dez
voltate. In această pers
pectivă istorică, omul — 
care-și construiește con
știent viitorul — este deo
potrivă obiectul și subiect 
tul propriei sale i.

(Urmare din pag. 1)

ia fel de tînăr bind e 
vorba de problemele ti
neretului. Și, este absolut 
firesc să fie asa, cînd toți 
cei cu care lucrezi și 
obții rezultate deosebite, 
într-un domeniu atît de 
complex și vast cum este 
cel al hidraulicii miniere, 
sînt niște tineri inimoși, 
harnici și pricepuți pe 
care îi caracterizează do
uă elemente definitorii ; 
maturitatea si competen
ța profesională. Cu astfel 
de oameni nici nu-i de 
mirare că activitatea de 
creație tehnîco-știjnțifică, 
la nivelul secției, cunoaș
te o continuă ascensiune. 
La fel și asimilările în 
producție, care în cea 
mai mare parte sînt ro
dul gîndirii unor tineri 
specialiști ce și-au făcut 

din dorința de cunoaștere, 
de promovare a noului, 
un frumos și eficient obi
cei, avînd o singură mo
tivație: pasiunea pentru 
gîndirea tehnică.

O succintă trecere 
revistă a instalațiilor 

în
Și
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dispozitivelor executate 
de tinerii secției ne rele
vă un aspect definitoriu 
pentru argumentarea ideii 
de noutate ce stăpînește 
organizația de tineret de 
Ia secția hidraulică mi
nieră: toate instalațiile și 
dispozitivele răspund per. 
fect solicitărilor din sub
teran. Și distribuitorul de 
comandă pentru susține
re mecanizată, și insta
lația de sertizare a fur

tunelor de înaltă presiu
ne, și diferitele piese de 
îmbinare rapidă și alte 
asemenea produse noi, a- 
similate de curînd în fa
bricație, corespund pe 
deplin scopului pentru 
care au fost fabricate. Iar 

funcționarea lor ireproșa
bilă este legată în mod 
direct de efortul unor ti
neri ce și-au concretizat 
pasiunea in execuția de 
înaltă calitate, tineri ale 
căror nume sînt cunoscu
te și recunoscute în în
treaga uzină. Inginerul 
Giurea Sorin, subingine. 
rii Simi Sicloșan, Vasile 
Bejenaru, tinerii munci
tori Dumitru Ularu, Au
rel Popa, Marin Neagoe,

Asistînd Ia premiera pie
sei „Clopotele", aparținînd 
dramaturgului sovietic Ghe- 
nadi Mamlin, lucrare juca
tă deja pe scena Teatrului 
mic din București sub ti
tlul „Atenție, se filmează", 
spectatorul este pus în fa
ța unei- dileme deosebit de 
acute. Drama regizorului 
Hmarov, personajul cen
tral al piesei este rezultan
ta conflictului dintre omul 
„de zi cu zi", cu bucuriile 
și necazurile lui, cu micile 
lui reușite sau eșecuri, dar 
și cu marile lui aspirații 
de om-creator, cel ce a 
știut să redea viață unei 
lumi, asemeni legendarului 
Pygmalion ce sculptează 
materia spre a_i dărui sim
țire prin gîndul și fapta

Petre Matyas, Olga Olaru, 
Eleonora Cercelaru, Con
stantin Fenici, Marinela 
Cioroianu, Vasile Pintea, 
Mioara Burlacu și Viorel 
Rob sînt doar cîțiva din
tre cei pentru care i uih 
reprezintă starea de fapt 
a existenței lor cotid’e.ne. 
Și după cum ne convin
gea șeful de atelier, sing. 
Viorel Livădaru, recent, 
eforturile tinerilor dm 
secția hidraulică minieră 
s-au concretizat în aite 
produse de mare eficien
ță și necesitate: robinete 
cu bilă de mai multe 
puri, supape «ie sens 
blocabil, racorduri „u 
tre, supape de sens 
reducție etc. Deci, o per
manentă muncă de con
cepție, o permanentă 
muncă de asimilare sau 
cum spunea interlocuto
rul nostru Viorel Livăda
ru : „o permanentă stare 
a tinereții noastre". 

ti_ 
de
fil
eu

sa, prin curajul său, apa
rent supraomenesc.

In programul de sală al 
piesei, criticul Dumitru 
Velea, referindu-se la pie
sa lui Ghenadi Mamlin, a- 
firmă cu deplină siguran
ță: „Clopotele" — iată un 
imn închinat creației".

DRAMATURGUL 
GHENADI MAMLIN 

PE SCENA TEATRULUI 
DE STAT 

„VALEA JIULUI"

Este, intr-adevăr, o piesă, 
simbol, o expresie scenică 
a contradicțiilor, a frămîn- 
tărilor ce străbat „eul“ fie
cărui personaj. Vera Pe
trovna — balerina renăs
cută pentru scenă asemeni 
unei păsări „Phoenix", prin 
grija regizorului Serghei 
Konstantinovici Ilmarov, 
omul care îi redă elanul 
creator, interpretată în 
spectacol, de Paulina Co- 
dreanu sau Lerida Buchol- 
tzer, se confundă aici cu 
idealul celui care răsplă
tește binele cu bine, prie
tenia cu prietenie, încrede
rea prin încredere. Hma
rov ? Hmarov ne-a prile
juit întilnirea cu Teodor 
Marinescu din zi în zi mai 
bun, un „actor stagiar" 
care și_a depășit acest sta- 
diu. Pentru Teodor Mari
nescu această stagiatură, 
cuprinsă între „Jean" din 
„Domnișoara Julie" și 
„Hmarov", a însemnat nu 

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere 

— filiala Petroșani —
Cursurile universității se desfășoară luni, 29 a- 

I prilie a.c., ora 16, în sala cabinetului municipal (sala 
: mică a casei de cultură), pentru anii I, II și IV.

numai acumularea de ex
periență, ci transform? 
rea sa totală; colericul Teo. 
dor Marinescu își impune 
— psihologic vorbind — o 
caldă apropiere de perso
naj, o disciplină interioară 
ridicată la rang de mijloc 
de exprimare artistică.

Hmarov, omul aflat la 
răscrucea creației cu „eul" 
său — iată un rol pentru 
care Teodor Marinescu se 
pare a avea o chemare a- 
parte.

Intr-o discuție purtată 
cu el după premiera piesei, 
ne mărturisea „Vreau să 
joc rolul iui „Petruchio" din 
„Imblînzirea scorpiei". Gă
sim, poate, în acest gînd, 
aceeași dorință a individu- 
lui de a transforma pe cel 
ce-i este aproape, pentru 
a-i da o nouă dimensiune. 
Oricum — un spectacol plin 
de semnificații, regizat de 
Marcel Șoma, scenografia 
fiind semnată de Aure' 
Florea, în ilustrația muz 
cală a lui Ion Ivănuș, lu
mini și sonorizare — Ion 
Pipera.

încă Simțim, noi, ca spec, 
tatori, necesitatea ca spec
tacolul să se rodeze. Pe a- 
locuri ni s-a părut a fi 
încă. „în lucru". Premiera 
a fost ; dorim să-1 vedem 
la reprezentația „100". Pînă 
atunci, iubitorii de teatru 
vor putea să-1 vizioneze, 
iar părerile și le vor putea 
forma în directă legătură 
cu actul artistic.
Horațiu ALEXANDRESCU

vâ informăm
ajlgf—H "Jl— JJJgL!" JU.?.

1 LA MINA LONEA, pro- 
Ipaganda vizuală informea

ză cu operativitate despre 
I fruntașii in producție, ale 

căror rezultate sînt trecute 
I „la zi" pe graficul realiză- 
[ rilor și la panoul întrecerii 

Totodată, sînt 
abaterile unor 
ai colectivului.

se poate consta- 
critic acționea.

socialiste, 
criticate și 
membri 
După cum 
ta, spiritul

ză chiar dacă mina are 
multe brigăzi și sectoare 
fruntașe.

UN CAPRICIU al aces
tei primăveri ne-a adus 
o ninsoare întîrziată (3 
cm în Paring) și tempera
turi minime scăzute. Ieri 
dimineață s-au înregistrat 
0 grade la Petroșani și mi. 
nus 5 grade la stația me
teorologică din Paring, am
bele cote fiind sub media 
acestui sfîrșit de lună.

PORNIND tot de la acest 
capriciu, consemnăm că 
gospodarii din Uricani nu 
sînt descumpăniți de o

vremelnică schimbare de 
temperatură. Astăzi și inli
ne, la consiliul popular 
sînt întreprinse măsuri 
organizatorice pentru ca 
duminică să fie reluate ac
țiunile gospodărești din 
cartierul Bucura și zona 
vechiului centru.

ȘI MAGAZINUL GENE. 
RAL din Petrila a trecut 
la un nou orar de lucru, 
din dorința de a veni mai 
mult în întîmpinarea ce
rințelor cumpărătorilor. 
Potrivit programului de 
vară, magazinul este des
chis zilnic, între orele

8—13 și 17—20, iar joi în
tre orele 8—16.

SPEOLOGICA. In zilele 
de 19—21 aprilie, speologii 
de la C.S. „Hidrocarst" 
Vulcan au întreprins pri
mele acțiuni de lucru din 
această primăvară, în ma
sivul Sebeș, în 
cooperare cu membrii „A- 
sociației de cercetări speo
logice în Munții Sebeș" 
(ACSS); au fost efectua
te decolmatări la peștera 
numită „Gaura de pe Ma
lul drept al Ohabei". Ac
țiunea a constituit totodată 
un prilej de întîlnire a

speologilor din Vulcan cu 
colegi de la institutul de 
specialitate „Emil Raco- 
viță" — București. (I.B.)

O INTERESANTA „COM
BINATA" ne oferă filiala 
municipală a O.J.T., pen
tru vizitarea capitalelor 
R.P. Ungară și R.S. Ceho
slovacia. Este vorba despre 
o excursie cu trenul, care 
va avea loc între 18—27 iu
lie. Traseul mai cuprinde 
și frumoasa stațiune Kar_ 
lovy-Vary.

COMPETIȚIE. La Prepa- 
rația Coroe.ști se desfășoa
ră faza pe întreprindere la

fotbal, competiție organi- \ 
zată in cinstea Congresului 
al XII-lea al U.T.C. Pînă I 
în prezent , s-au disputat I 
patru meciuri. Participă 16 
echipe, între care are loc I 
o dispută sportivă, în vede. I 
rea dobîndirii trofeului și I 
participării la fazele supe- I 
rioare. (Gh. O.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA
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La Institutul de mine

Preocupări multiple în vederea 
concursului de admitere

Viitorii absolvenți ai liceelor și mulți alți ti
neri din întreprinderile și instituțiile Văii Jului se 
află acum intr-un proces de definitivare a opțiuni
lor de viitor. In sprijinul lor, prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine din 
Petroșani, ne-a prezentat citeva informații utile 
celor care vor participa la concursul de admitere în 
învățămîntul superior minier.

Șantier de primăvară

Un cartier al aamenilor harnici

— Ce noutăți tor fi în 
acest an în organizarea 
concursului de admitere? 
— Sînt, intr-adevăr, nou_ 
tăți și îi interesează în 
special pe viitorii candi
dați la învățămîntul se
ral. Vor fi înscriși candi- 
dații care lucrează ca 
muncitor, programator, o- 
perator, proiectant și fac 
dovada că muncesc ne
mijlocit în producție în 
meserii legate (sau înru
dite) de profilul sau spe- 
cializarea la care concu
rează, inclusiv cei care 
muncesc în unități și sub
unități ale institutelor de 
cercetare și proiectare, ale 
instituțiilor de învățămînt 
superior, în centre de cal
cul, precum și în unități 
ale sectorului cooperatist, 
îndeplinirea acestor con
diții va fi apreciată în 
funcție de profilul activi
tății candidatului și nu 
de profilul întreprinderii 
în care lucrează. La în
vățămîntul seral vor fi 
înscriși numai candidații 
care au locul de muncă

Sesiune științifică 
studențească

Astăzi la Institutul de 
mine din Petroșani se 
deschide o sesiune știin
țifică studențească inte
grată în manifestările po- 
litico-ideologice, științifi
ce, educative și cultural- 
artistice - prin care oame
nii muncii și tineretul 
din Valea Jiului ani
versează 20 de ani de la 
istoricul Congres al IX- 
iea al partidului și în- 
tîmpină ziua de 9 Mai 
cînd, poporul nostru săr. 
bătorește 40 de ani de la 
victoria asupra fascismu
lui și Ziua independenței 
României. Această mani
festare științifică este 
dedicată Anului Inter
național al Tineretului ca_ 
re se desfășoară sub de
viza „Participare, dez
voltare, pace". Intrată în 
tradiția Institutului de 
mine, sesiunea de primă
vară a cercurilor științi
fice studențești pune în 
valoare pregătirea viitori, 
lor specialiști care vor 
participa la realizarea 
importantelor sarcini ce 
revin mineritului din do
cumentele Congresului al 
XlII-lea al partidului.

(sau repartizare pentru 
locul de muncă) și condi
țiile de locuit la o distan
ță care să le permită 
frecventarea cursurilor. 
Tinerii al căror loc de 
muncă este mai îndepăr
tat de centrul universitar 
la care urmează să susți
nă concursul de admitere 
pentru învățămîntul se
ral, vor fi înscriși numai 
dacă prezintă adeverință 
eliberată de ministerul 
tutelar al unității econo
mice prin care să se pre
cizeze că, în caz de reu
șită, li se va asigura de
tașarea ori transferarea 
pe timpul studiilor pen
tru a frecventa curent 
cursurile. Celelalte infor
mații despre modul de 
organizare și desfășurare 
a concursului de admite
re în învățămîntul supe
rior se găsesc în numere
le 2 șj 3 ale revistei „Fo
rum".

— Pentru viitorii can
didați au loc, în fiecare 
duminică, cursuri de pre
gătire in învățămînt. Ce 

Situată la parterul noilor blocuri din zona cen
trului civic al orașului, unitatea nr. 43 din Lupeni 
a Centrului de librării Deva a încheiat cu rezultate 
bune trimestrul I al anului 1985 (plus 50 000 Iei față 
de plan]. Servirea civilizată a cumpărătorilor, asi
gurarea diversității articolelor de librărie, iată două 
dintre calitățile prin care se disting Mariana Stuparu, 
Edith Popovici — vînzătoare și Hilda Iakab — șef 
de unitate.

Foto : Robert TAVIAN

alte forme și metode s-au 
organizat în institut în 
vederea concursului de 
admitere ?

— Am organizat și 
cursuri speciale de pre
gătire pentru tinerii care 
vor candida la forma se_ 
rală de învățămînt. Ele 
se desfășoară la discipli
nele matematice și la fi
zică. In această perioadă 
colective de cadre didac
tice din institut susțin lec
ții de sinteză în liceele 
din Valea Jiului și jude
țul nostru, patronate de 
noi. De asemenea, tot 
pentru cunoașterea posi
bilităților lor de pregă
tire, viitorii absolvenți 
din municipiu vor efec
tua vizite în institutul 
nostru. Avînd în vedere 
importanța industriei 
extractive pentru econo
mia națională, subliniată 
în documentele Congre
sului al XlII-lea al parti
dului, Institutul de mine, 
care și în anul acesta va 
avea un număr însemnat 
de locuri, la cursuri de 
zi și seral, acordă multă 
atenție concursului de 
admitere, eveniment deo
sebit pentru creșterea ca
lității pregătirii specia
liștilor îq minerit.

T. SPÂTARU

Locuitorii cartierului 8 
Martie din orașul Petrila. 
sînt des văzuți cu uneltele 
în mină la acțiuni de bună 
gospodărire și înfrumuseța
re. Dintre multele aseme
nea acțiuni am fost la cea 
de duminica trecută. In a- 
ceastă zi întregul cartier 
era cuprins de efcrvesces- 
ța muncii. In fața blocuri
lor 22, 18, 21 și altele am 
întîlnit harnici gospodari, 
ajutați și de cei mici, la 
aranjatul gărdulețelor vii, 
la curățatul zonelor verzi, 
iar alții vopseau cu var 
pomii. Locatarii blocurilor 
18 și 22 amenajau ronduri
le în care au sădit flori, 
au plantat gard viu pe o 
porțiune de 50 m și au re
parat aparatele de joacă 
ale copiilor.

Dintre cei prezenți am

Producție record la I.M. Lupeni
(Urmare diD pag. D 

deci în mai și iunie vom 
recupera integral minusul 
primului trimestru. Cînd 
spun acest lucru am în ve
dere faptul că începind în
că din primele zile ale lu
nii viitoare vom pune în 
funcțiune un nou abataj 
frontal echipat cu tăiere 
și susțnere me
canizată, căruia i s-au 
adus îmbunătățiri și cu ca. 
re vom extrage zilnic pes
te 400 tone de cărbune. Din 
cele 46 de secții al? com
plexului au fost introdu e 
și montate pînă în prezent 
38, urmînd ca în mănătoa
rele zile să fie introduse 
și montate și celelalte opt 

notat numele cîtorva care 
s_au evidențiat prin fru
mosul creat în urma aces
tor acțiuni de muncă pa
triotică. Sînt Iacob Rusan, 
Vasile Costin, Nicolae Bar
bu și Liviu Rad, mineri și 
preparatori ai cărbunelui. 
Eforturile lor, ne spuneau, 
sînt menite să creeze car
tierului însemnele celei mai 
îngrijite zone din oraș, în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai.

Vasile BELDIE

Elena Ciobanu — con. 
fecționeră în formația 
1B de la întreprinderea 
de confecții Vulcan se 
remarcă prin lucrările 
de calitate pe care le e- 
xecută.

Foto : T. ALEXANDRU 

service a minei, 
și îndrumați de 

electromecanic 
i Lupulescu, iu 
: a t adevărate 
în ;n..<..

fiecare 
introduse 

două 
zile 

ț i i, 
vom 
aba- 

în

secții, astfel îneît, la 1 
Mai să înceapă probele 
tehnologice. Minerii din 
brigăzile conduse de Va
sile Sotrea și Grigore Flo- 
rea, împreună eu oamenii 
din echipa 
coordonați 
maistrul 
Constantin 
r e a 1 i z 
recorduri . 
complexului. Pe 
schimb au fost 
și montate în 
secții, iar în 
chiar trei 
așa că de 
da cărbune din acest < 
taj. Odată cu punerea 
funcțiune a acestui abat 
numărul marilor capacități 
de producție va ajunge la 
cinci, număr care îl vom 
menține pînă la sfîrșitul

medie 
unele 
sec 

1 Mai

„Zilele Editurii Jacia"
in Valea Jiului"

ț

ț 
ț 
ț

ț 
ț

ț

*
<

(Urmare din pag. 1)

„Bărbații" de Vaier Chio_ 
reanu, volumele „Cina cea 
mai lungă" și „II.G. 
Wells — Utopia moder
nă" de Mircea Opriță, au
torilor fiindu-le solicita
te autografe, mărturie a 
prețuirii operelor lor. dar 
și a pasiunii biblio
fililor din municipiul nos
tru.

Scriitorii clujeni se vor 
întîlni, ar'ă ::, cu minerii 
pctrileni, iar, după-amia-

anului. Lucrările dc pre
gătiri sînt în așa fel exe
cutau» incit va exista o 
concordanță deplină între 
intrările și ieșirile din 
funcțiune" — ne spunea 
ing. Andrei Senzaconi, șe
ful sectorului. Minerii din 
brigăzile conduse de Con
stantin Popa, Teodor Bon- 
calo și Aurel Manda, au 
obținut în ultimele zile 
avansări medii de 0,9—1,2 
ml, rcalizînd productiv1'îți 
de peste 12 tone pe post. 
Prin buna organizare a 
muncii și prin folosirea U- 
tilajclor din dotare la ca
pacitate, din abatajele pe 
care le exploatează aceste 
brigăzi au fost extrase în 
plus față de sarcinile de 
plan de la începutul anu- 
iui peste 3000 tone de 
cărbune.

ză, vor fi invitații „Ate
lierului artelor", u „...plă 
Ierulare a unor manifes
tări cultural-ar..slice,
desfășurată sub egida ce
naclului literar „Panait 
Istrati" (gazdă, Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, începînd de la i 
ora 17). Mîine, festivită- , 
țile de încheiere a „Lunii i 
cărții în întreprinderi și J 
instituții", vor fi marcate 1 
de dialogul scriit iilor 1 
oaspeți ai Văii Jiului cu ’ 
oamenii muncii din Vul- ) 
can. (I.V.) j

Duminică, 28 aprilie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

’ Telefilmoteca de 
ghiozdan.

Micul zburător — Pro. 
ducție a Studioului 
de televiziune ceho
slovacă (premieră pe 
țară) (c).

12,40 Din cununa cîntecului 
românesc — muzică 
populară (c).

13,00 Album duminical.
— Moment muzical.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
• — Trei interprete... trei 

stiluri.
— Muzică și poezie.
— Telesport.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Din istoria filmului 

mut
— Imagini din Japonia.
— Secvența telespecta

torului.
19,00 Telejurnal.

19.20 Aniversarea a 40 de 
ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei". Drumuri de 
jertfă și glorie (II).

19.40 Omagiu muncii. 
Spectacol literar-mu. 
zical-coregrafic.

20.20 Film artistic.
Drum de munte (c).

21,50 Telejurnal.

Luni, 29 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Muncitorești voințe, 

sub tricolorul steag. 
Cîntece patriotice și 
revoluționare.

20,25 Actualitatea în eco
nomie.

20.40 Tezaur folcloric (c).
21,00 Roman foileton. Ver

di (c).
21,50 Telejurnal.

Marți, 30 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,30 Timp al muncii și al 

creației, (reportaj).
20,50 A muncii mîndră săr

bătoare.

niiniiHiiJiuuiiHiiHiruHiiHili/iiiiiiiiiliHHiUMfliHiiiHiiH
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Spectacol muzical-li- 
terar.

21,30 Pagini memorabile de 
luptă împotriva fas
cismului și a războ
iului.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 1 Mai

20,00 Telejurnal.
20,20 Armindeni de lumină, 

armindeni românesc.
Z

20,4? Imn la sărbătoarea 
muncii.
Spectacol cultural-ar
tistic (c).

21,30 Flori de cîntec, flori 
de mai.

Melodii îndrăgite 
(c).

21.50 Telejurnal.

Joi, 2 mai

20,00 Telejurnal.
20,25 Tinerețea noastră în 

„Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

20.50 Imn tineresc patriei, 
partidului.
Spectacol literar-inu. 
zîcal coregrafie.

21,45 Telejurnal.

Vineri, 3 mai

20,00 Telejurnal.
20.15 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei in
dependenței Româ
niei".

20,45 Ani comuniști, ani 
de glorii — lucrări 
corale.

21,00 Cadran mondial.
21.15 Epopeea antifascis

tă în oglinda ecranu
lui românesc (III).

21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 4 mai

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

mînă.
Din sumar :

— Melodii populare.
— Gala desenului ani

mat.
— Micile povești ale 

marelui ecran: Cenu
șăreasa.

— Cîntecul lunii... la a- 
legerea dv.

— Telesport.
— Flori de mai — mo-' 

ment poetic.
— Memoria veșnic vie.
— Trei melodii... Trei 

interprete
14,25 Seara televiziunii ce

hoslovace.
Cehoslovacia — anul 
40.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleenciclopedia.
19,40 Șlagăre în devenire. 

Emisiune-concurs de 
muzică ușoară ro
mânească (c).

20,30 Seara televiziunii ce
hoslovace.
Film artistic.
Ultimul bal la pisci
na din Roznov — 
premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
cehoslovace (c)

21,50 Telejurnal
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a plecat în R.P. Polonă pentru a lua parte 
la întîlnirea la nivel înalt a conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor participante 

la Tratatul de la Varșovia
Ceremonia

(Urmare din pag I)

plecării
ganizații de masă și obș
tești, generali.

Un grup de pionieri a 
oferit cu dragoste tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Erau de față ambasado
rul R.P. Polone la Bucu
rești și membri ai ambasa
dei.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni.

La ora 16 aeronava pre
zidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Varșovia.

Sosirea la
«Urmare din pag. I)

Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Henryk Ja- . 
blon-ki, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po
lone, de alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Au fost prezenți Ion Te- 
șu, ambasadorul României 
la Varșovia, și membri ai 
ambasadei.

După intonarea imnu
rilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re-

Varșovia
publicii Populare Polone, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut în re
vistă garda militară ali
niată în onoarea sa.

Locuitori ai Varșoviei, 
prezenți pe aeroport, au 
făcut conducătorului parti
dului și statului nostru 
o manifestare de caldă 
prietenie, ovaționînd pen
tru prietenia tradițională 
care leagă partidele, po
poarele și țările noastre.

Întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal :

— 6 macaragii autorizați ISCIR
— 4 mașiniști (tractoriști) cu permis de 

rutierist
— 1 mecanic auto, specialitate motoare 

Diesel
— 2 zidari (pensionari sau nepensionari) 
încadrarea conform Legii 57/1974 și De

cretului 335/1983.
Informații suplimentare la biroul O.P.LR. 

al întreprinderii sau telefon 43616,

AUTOBAZA BRAD
din cadrul I.T.A. Hunedoara

încadrează
— conducători auto pentru ACȚIUNEA 

CĂRBUNE Cîmpu lui Neag.
Informații se pot lua de la biroul perso

nal din Autobaza Petroșani.
a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!«■■■■■«■■ ■■■■•■■

LIT/J rezl îN LUyMJET
Intervenția delegației române 

la Conferința pentru dezarmare
GENEVA 25 (Agerpres). 

La Geneva s-au încheiat 
lucrările primei părți a
sesiunii din acest an a
Conferinței pentru dezar
mare. Conferința a inclus 
pe ordinea de zi o serie
de probleme deosebit de
importante, cum sînt: în
cetarea cursei înarmărilor 
nucleare și dezarmarea nu
cleară, interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nu. 
cleară, prevenirea riscului 
unui război nuclear și alte 
probleme conexe, interzice
rea și distrugerea armelor 
chimice, prevenirea cursei

Sub semnul
MANILA 25 (Agerpres). 

In orașul Rosales din pro
vincia filipincză Pan- 
gasinan a a v u.t 
Ioc o manifestare ce se în
scrie în cadrul acțiunilor 
desfășurate sub semnul 
prieteniei româno-filipi- 
neze.

W
U-. |RT*SPORT ® SPORT Pș^păt PÎSRORt 5 SPORT® SPORI' « SPORT ° $PORT-

Handbal, divizia B

singură șansăn
In trei etape, în decurs 

de o săptămînă, Utilajul- 
Știința Petroșani, a făcut 
efortul unui adevărat ma
raton. Mai întîi, combinata 
din Vale a trecut, cu emo
ții, pe teren propriu, de 
puternicul „șapte11 al meta- 
îurgiștilor din Lugoj; 24— 
21 (12—11), formație aflată 
pe poziția a treia în clasa
ment. Victoria, conturată 
prin jocul colectiv al hand, 
baliștilor antrenați de prof. 
Ion Polifronie, a devenit 
certă abia spre finalul 
partidei, învingătorii punc- 
tînd prin Gheciu (6), Bălă- 
șescu, Gavrilă, Drăgan, 
Gliga (cîte patru goluri), 
Cazan și Stupariu,

țpleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
(P.C.R., ministrul afaceri
lor externe.
I Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
la plecare, de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al 
•partidului, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, de reprezentanți ai 
Unor instituții centrale, or_

In etapa intermediară, 
Strungul Arad a primit 
vizita combinatei din Vale, 
confruntarea dintre cele 
două combatante va rămî- 
ne multă vreme între a- 
mintirile de durată ale iu
bitorilor handbalului, prin 
elementele ei inedite. Mai 
intîi a intrat în rol o ploa
ie torențială, care a accen

înarmărilor în spațiul ex- 
traatmosferic, angajamen
tele internaționale eficace 
pentru a garanta securita
tea țărilor neposesoare de 
arme nucleare contra folo_ 
sirii sau amenințării cu 
utilizarea unor asemenea 
arme, noi tipuri de arme 
de distrugere în masă și 
sisteme de asemenea arme 
(armele radiologice), pro
gramul global de dezar
mare,

In cadrul lucrărilor con
ferinței, delegația țării
noastre a prezentat pe 
larg și argumentat poziția

prieteniei româno-filipineze
Succesele remarcabile ale 

poporului român, în spe
cial de cînd la conducerea 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost 
evidențiate de ministrul re_ 
formei agrare din Filipine, 
deputat în parlamentul ță
rii, Conrado Estrella, și de 

tuat dramatismul fazelor. 
Oaspeții au aruncat în 
luptă toate forțele, sin
gura șansă de menținere în 
divizia secundă fiind o 
victorie în deplasare. La 
pauză, scorul indica parcă 
o dispută feminină; 2—2, 
pentru ca în final arădenii 
să obțină o victorie la li
mită : 7—6. De la oaspeți 
s-au remarcat portarul Po
pescu și Cazan, dar două 
din șuturile ultimului au 
fost respinse de bare.

Duminică, Utilajul-Ști- 
ința, în cea de-a IV-a eta
pă a returului, a cîștigat 
întîlnirea cu Voința Sebeș: 
28—21 (14—11). Lista mar-
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PITEȘTI 25 (Agerpres). 
In ziua a doua a campio
natelor balcanice de volei 
feminin, care se desfășoa
ră la Pitești, selecționata 
României a învins cu sco- 

României, inițiativele și 
propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
încetarea cursei înarmări
lor și dezarmare, în primul 
rînd dezarmare nucleară.

Delegația română a pre
zentat, de asemenea, pro
puneri concrete pentru 
toate temele aflate în a- 
tenția conferinței, contri
buind la elaborarea unor 
soluții care au permis crea, 
rea de comitete speciale de 
negociere pentru o serie 
de puncte aflate pe agen
da sesiunii.

primarul orașului Rosales, 
Y. Remy.

Au fost relevate, totoda
tă, acțiunile organizate în 
România pentru marcarea 
Anului Internațional al 
Tineretului și a Deceniului 
Națiunilor Unite pentru 
drepturile femeii.

catorilor gazdelor îi cu
prinde pe Gliga (9), Dră
gan (7), Gheciu (5), Gavri
lă (4), Cazan, Bălășescu și 
Stănescu; scorul nu ilus
trează însă fidel raportul 
de forțe, întrucît învingă
torii au ratat multe ata
curi. Duminică, din nou pe 
teren propriu, favoriții noș
tri susțin o altă partidă 
dificilă, în compania Trac
torului Brașov.

. La juniori: C'.S.Ș. Petro
șani ■— C.S.Ș. Sighișoara 
27—26 (13—13), dar forma
ția din Vale este practic 
retrogradată.

Andrei APOSTOL
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rul de 3—0 (15—8, 15—0, 
15—8) echipa Iugoslaviei. 
Intr-un alt joc, reprezen
tativa Turciei a dispus cu 
3--0 (15—7, 15—7, 15—13), 
dc formația Greciei.

Pentru normalizarea 
relațiilor dintre 

Jamahiria Arabă 
Libiana și Sudan

Intr-un comunicat dat 
publicității la Tripoli și 
Khartum se arată că Ja
mahiria Arabă Libiana și 
Sudanul au hotărît norma
lizarea relațiilor reciproce 
— transmit agențiile JANA 
și SUNA.

Documentul prevede în
tărirea raporturilor și dez
voltarea cooperării bila
terale, în toate domeniile, 
schimbul de vizite la di
verse niveluri, reluarea le
găturilor aeriene directe 
între Tripoli și Khartum șl 
crearea unor comisii mixte.

Un acord în acest sens 
a fost semnat de secreta
rul Comitetului Popular 
al Biroului de .legături ex
terne al Jamahiriei Arabe 
Libiene, Aii Abdel Salam 
Treki, și Fadlallah Bour- 
mah, membru al Consiliu
lui Militar de Tranziție din 
Sudan, care a făcut o vi
zită în capitala Jamahiriei 
Arabe Libiene.

„Crosul tineretului**
Etapa municipală a Cro

sului tineretului și-a desem. 
nat recent cîștigătorii aces
tei ediții. Prezentăm 
p r i m i i clasați în 
ordinea categoriilor de vîrs. 
tă; 15—16 ani, fete: Came
lia Harinko (Liceul indus
trial Vulcan), Maria So- 
meșan, Mioara Ignat (am
bele de la Liceul industri
al Petriia); băieți; Mugu
rel Konycska (Șc. gen. nr. 
1 Petriia), Robert Sandu 
(Liceul . industrial Petro
șani), Cristian Tomele (Li
ceul industrial Vulcan); 
17—19 ani, fete; Daniela 
Flofeă, Maria Boca (Li
ceul economic și de drept 
administrativ), Lidia Du
ma (Liceul industrial Pe
triia); băieți: Dragomir 
Konycska (Șc. gen. nr. 1 
Petriia), Lucian Apetrei (Li. 
ceul economic și de drept 
administrativ), Ernest
Csymbalmos (Liceul indus
trial Vulcan); peste 19 ani, 
fete: Mona Motoașcă, Cris
tiana Marin, Carmen Bo- 
caniciu (toate de la I.M.P.); 
băieți: Ilie Diaconu (I.M. 
Aninoasa), Ion Mărcănașu 
și Nicolae Fildiroiu (I.M.P.).

Teodora MESAROȘ

Cooperativa meșteșugărească
„Unirea**

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

— încadrează personal pentru funcția de 
paznic

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

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

CIRCUL RUCURFSTI>
întreprinde un turneu în Valea Jiului 

cu SPECTACOLUL INTERNATIONAL 
„VRAJA CIRCULUI”, 

la care participă artiști de frunte de la circu
rile din Moscova, Sofia, Varșovia, Budapesta 
și București.

Circul va fi instalat in municipiul Petro
șani pe stadionul vechi și va susține spectacole 
de la 30 aprilie la 5 mai 1985.

In program, senzaționale numere de a- 
crobații aeriene, numere la sol în premieră 
absolută, cascadorie pe cai, dresuri de cai, Iei 
și elefanți.

Numai la Petroșani, concurs-surpriză. 
Două ore și jumătate de glume cu comicii cir
cului.

Spectacolele vor avea loc zilnic la orele 
16 și 19,30, iar duminică și în zilele de 1 și 2 
mai și matineu de la ora 10.

Biletele se pot rețhie sau cumpăra anti
cipat la casele circului de la teren și din cen
trul orașului.

Mica publicitate
VIND Renault 40, 

stare bună. Petroșani, Ale. 
ea Florilor, bloc 1, se III, 
ap. 7. (3605)

.VIND Dacia 1300, alb 13, 
stare excepțională. Infor
mații, telefon 41631 Petro
șani. (3602)

VIND Dacia 1300, 25 000 
km și garaj tablă. Telefon 
41228. (3603)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Marcu, eliberată de Ins

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și ginerele anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a scumpului lor

GAGYI LADISLAU
Inmormîntarea sîmbătă, 27 aprilie, ora 16, -de 

la domiciliu. (3608,

titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (3604)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Faluve- 
ghi-Aurelia, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nu
lă. (3607)

PIERDUT autorizația nr. 
87 din 22 septembrie 1983 
pe numele Dunea ștefan, 
eliberată de Consiliul popu-’ 
Iar Aninoasa. O declar nu
lă. (3606)
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