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PLURALUL MÎNDRIEI

Glorioasei

Competiția pentru mai 
mult cărbune angajează nu 
numai eforturile mineri
lor din front, dimpotrivă, 
rezultatele bune conturea
ză aportul investițiilor, al Boghean, 
celor care asigură trans
portul, aprovizionarea etc. 
iLa Lonea, această afirma
ție a devenit 
axiomă veri
ficată, subli
niază Nicolae 
Golea, preșe
dintele comi- 
-tetului sindicatului pe mi
nă, de miile de tone ex
trase peste plan în ulti
mii doi ani, dc locul frun-

■ ta.ș pe Vale deținut în a- 
cest trimestru.

— Electromecanicii, măr
turisește ing. loan Kulcsar, 
șeful sectorului VIII, nu-și 
spuseseră totuși cuvîntul, 
mai. ales în ceea ce priveș
te calitatea cărbunelui. Pro
blema ne-a frămîntat mul
tă vreme, „statul major" al 
sectorului, inginerii Emil 
Bucur, Ilie Bălăneseu, 
maistrul energetic Nicolae 
Berindea, șeful atelieru
lui electromecanic Gheor- 
ghe'Robică, mereu lărgit cu 
alți meseriași, a alcătuit 
planul de bătaie, concen- 
trîndu-și atenția asupra 
instalației de claubare. Nu 
mai știu cui a aparținut i- 
nițial ideea, dar ea s-a 
completat apoi prin stu
dii, experimentări; așa a 
apărut proiectul nostru, 
după care am trecut la 
executarea noii instalații.

Proiectul devenit realita-

. ? în muncă
cea condusă de

aniversari
--------T

a partidului,
cinstirea faptelor de muncă

te .prin munca, maistrului 
Mihai Bolog, i. _______
echipă Sergiu Popovici, a 
lăcătușilor Rudolf Nikels- 
ky, Carol Vesa, Nicolae 

, a electricienilor 
de la instalația de extrac
ție cu schip Zoltan Laczko, 
Mihai Bencsa, dar pînă la

re a grătarului, conchide 
a_.șefului de pe același ton maistrul

Mihai Bolog. Trebuia de
montat cel vechi și mon
tat cel nou, în așa fel în- 
cît să nu „gîtuim" fluxul 
de transport. Am reușit să 
terminăm treaba în numai 
șase ore, în

8000 de tone in plus

O brigadă cu rezultate constant bune 
la sectorul III al I.M. Uricani — i 

minerul Traian Pop.

Investițiile anului 1986

Există condiții pentru 
intensificarea ritmului 

de lucru pe șantiere
Eforturile depuse dc co

lectivele de mineri din 
Valea Jiul/i în această lu
nă de a spori cantitatea de 
cărbune net livrată econo
miei naționale s-au con
cretizat în depășirea sarci
nilor de plan cu 4654 tone, 
în acest fel acumulîndu-se 
de la începutul anului peste 
8000 de tone.

La cărbunele spălat pen
tru cocs se înregistrează în 
luna martie un plus de a- 
.proape 4 000 tone, iar de 
la începutul anului peste 
26 009 de tone; la brichete 
se consemnează, de aseme
nea, un plus de 3646 tone 
in luna martie 
tone de la începutul anu
lui. La depășirea 
lor de plan la aceste sorti
mente au contribuit prepa
ratorii de la Lupcni, Co- 
roești și Petrila.

In primele două luni ale 
acestui an colectivul bri
găzii nr. 20 Petrila a An
treprizei de Construcții și 
Montaje a realizat un vo
lum de lucrări de investi
ții în valoare de 3,8 mili
oane lei. Dar, pînă la fine
le trimestrului I, prin plan 
se prevăd lucrări în va
loare de 6,6 milioane lei. 
Există posibilități pentru 
recuperarea restanțelor și 
înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan din tri
mestrul I la nivelul brigă
zii ? Iată întrebarea căreia 
i-am căutat răspuns discu- 
tînd cu șefi de formații de 
lucru, cu cadre cu respon
sabilități de conducere, în 
brigada 20.

„In prezent, ne-a spus 
printre altele maistrul llie 
Catilina, în cadrul brigăzii 
noastre efectivele sînt la 
nivelul scriptic prevăzut 
în plan. Ni se onorează 
ritmic comenzile zilnice de

betoane și de alte materi
ale. Dispunem deci de con
diții bune de lucru pe ca
re ne străduim să le va
lorificăm din plin pentru 
recuperarea restanțelor 
din ianuarie și februarie".

Pentru trimestrul I, co
lectivul brigăzii are prevă
zut prin plan să predea be
neficiatului în orașul Pe
trila 24 de apartamente 
în blocul 111 și alte 40 de 
garsoniere în blocul M 
al I.M. Dîlja. La ambele 
obiective lucrările sînt îj- 
tr-un stadiu avansat de e- 
xecuție. In blocul K i-am. 
întilnit pe zugravii din for
mațiile conduse de Vasile 
Lungu și Zoltan Kristof, ca
re executau ultimele fini
sări interioare. Prima scară 
a blocului 111 din Petrila, 
pe care se află cele 24 a- 
partamente prevăzute în

Viorel STRĂUȚ

ziua de 10 
ianuarie. De 

funcți- 
ire- 
fapt 
care 
feli- 

___ ,. . . .. mi
nei. Cum să nu fi mîndru? 
Noi l-am

■făCUt-Ț . rf ,.. . .......
Noi nu constituie, în 

cest, caz, un plural al mo
destiei, dimpotrivă cuprin-

Ion VULPE

CAL

el executaseră carcasele, 
arborii, alte piese strunga
rul Simion Bocănici, fre
zorul Steliân Cocoșatu și 
cîți alții.

— Noul tip de grătar 
pentru sortarea bulgărilor 
de steril din cărbune, men
ționează maistrul Berin
dea, e o instalație statică, 
cu axe cu came, dar mai 
altfel decît tipul vechi, prin 
felul în care sînt prinse și 
mișcarea celor opt bare, 
dispunerea camelor. Fixa
rea barelor pe rulmenți o- 
feră posibilitatea reglaju
lui și astfel granulația căr
bunelui nu mai este Un 
dat pentru totdeauna, noi 
o -hotărîm.
,— Grătarul a fost gindit 

de specialiștii noștri, con
tinuă mîndru Sergiu Popo
vici. Aveam destule gru- 

. puri de acționare și alte 
piese recuperate; prin no
iembrie s-a definitivat so
luția tehnologică, în de
cembrie am realizat insta
lația. r „ •

— Am înregistrat un re
cord în materie de monta

proșabil, 
/ pentru 

am fost 
citați de conducerea

gindit, noi l-am

a-

(Continoare în pag. a 2-a) '

și 18 900

sarcini-

Cărbune suplimentar pentru cocs
Minerii de la Lupeni continuă, și în luna mar

tie, șirul bunelor rezultate obținute în luna februa
rie, raportînd, Iii zi, o producție suplimentară de 
aproape 4000 tone de cărbune pentru cocs, țiu re
zultate deosebite în această lună, ca. de altfel .și de 
Ia începutul anului, se înscrie colectivul sectorului 
IV, care, cu eele 2237 tone extrase suplimentar, a- 
cumulează, de la începutul anului, un plus de 6764 
tone de cărbune. Din cadrul acestui sector s-au 
remarcat fronfaliștii din brigăzile conduse de Con
stantin Popa și Teodor Bonealo. Revin, în această 
lună, printre fruntași minerii sectorului VI, care- ra
portează la zi o producție suplimentară de aproape 
1000 tone de cărbune, datorită bunelor rezultate 
obținute de brigada condusă de Ion Budiltceana.

De Ia începutul anului mai raportează .plusuri 
la producția fizică de cărbune minerii sectorului II 
(726 tone) și din mierocarieră (19 560 tone).

ÎN ZIARUL
■ Din activitatea 

ganizațrilor U.T.C.
■ Eficiența unei 

țiative.
■ Rubrica „Vă 

formăm".
(Pagina a

or-

int-

in-

2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

DE AZI
SECVENȚE CULTURALE
■ „Cîntecul adîncului" 

- 1986.
■ Cronica filmului 

„Concurs".
(Pagina a 3-a)
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Nicolae BORBELY

a stîlpilor de susținere ..
Text si foto :

Ștefan NEMECStK

PANOU D E O N O A R E
Astăzi, fruntașii de la IPSRUEEM Petroșani

LOCUL I — Nicolae 
BORBELY, șef brigadă 
strungari. Ele peste 16 ani 
lucrează la S.S.H. Vul
can, timp în care s-a 
menținut, împreună

Petru TOFAN
brigadă pe care o condu
ce, în fruntea întrecerii 
socialiste din întreprin
dere. Și nu întîmplător, 
deoarece Nicolae Borbely 

cu și colegii lui execută cea

expresie a .0

Odată cu marile înfăp
tuiri economice și sociale, 
înregistrate pretutindeni în 
patria noastră, s-a desfă
șurat un amplu proces de 
dezvoltare a democrației 
muncitorești revoluționare, 
știmulînd participarea ac
tivă a tuturor oamenilor 
muncii la viața societății. 
I» cadrul acestui sistem al 
democrației socialiste, la 
a cărui perfecționare a_ 
contribuit în mod decisiv 
tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
integrată și activitatea 
control al oamenilor mun
cii care acționează ca un 
factor de educație civică, 
contribuind la perfecțipna- 

: rea continuă a activității 
din toate domeniile de larg 
interes social, cetățenesc. 
In spiritul orientărilor și

; de
N i c o J a e C.F.li:),

Ceaușescu, echipele de 
control al oamenilor mun
cii, coordonate și îndruma
te de Consiliul municipal 

. al F.D.U.S., s-au implicat 
cu responsabilitate și con
tinuitate în activitatea lor. 

In Valea Jiului activea
ză 225 de echipe în care _______ _  ________
se află 940 de oameni ai instituțiilor de cultură.

Ni c o 1 a e
ge- 

eșțe 
de

Ștefan KEZAN
mai - pretențioasă . parte i
n «f.îlnilnr.; (4n sil ist.i n pup

11"  ..........——-——— -------- — ) m spirnui orienlaiuvi
(Continuare in pag. a 2-a) j îridicațulof formulate

tovarășul

muncii. Au efectuat în a- 
nul trecut 1462 de acțiuni 
în unități socialiste de 
Stat și cooperatiste în
scopul îmbunătățirii acti
vității de aprovizionare și 
servire a populației, a 
condițiilor de muncă și a 
vieții social-culțurale. Toa
te aceste acțiuni de con
trol efectuate de oa
meni cu prestigiu • moral 
în unitățile în care mun
cesc --- cum sînt Maria Mo. 
rariu (I.M. Dîlja), loan 
Opriș (I.M. Livezeni), Ni
colae Cazan (Complexul

Gheorghe Uoiu

(I.U.M, Petroșani) șî multi 
alții din Vulcan, Lupeni 
sau Petrila —■ s-au încne at . 
CU 1276 de propuneri con
crete .menite să contribme 
la perfecționarea activ: lă
ții comerciale și a servici
ilor. pentru .populație, a .că
minelor de nefamiliști și 

’ . , a
transportului în comun și 
asistenței medicale.

Activitatea ; echipelor 
de control, stimulată dc ■ 
Sarcinile Congresului al 
III-lea al-iJ.D.U.S. și hotă
rârile -Congresului al 
III-lea al consiliilor popii-; ț 
lare, șira sporit exigența, 
contribuind eficient la res
pectarea legalității socia
liste, la gospodărirea cil 
responsabilitate a avuției

T. SPĂTARII

(Continuare în pag. a 2-a)
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Competență și responsabilitate iii

secția „Preparație 
chimică" a I.F.A. „Vîs- 
coza“ Lupeni activează u- 
na dintre cele mai puter
nice organizații U.T.C. din 
întreprindere, a cărei 
participare la soluționa
rea problemelor de pro
ducție se ridică în mod 
constant la un nivel de 
competență și responsabi
litate corespunzător. Este 
un mod eficient de ac
țiune care constă nu doar 
in tinerețea celor care 
compun colectivul de oa
meni ai muncii, ci mai de
grabă în setea mereu ne
potolită a tinerilor de a 
Cunoaște, de a-și însuși 
cele mai ascunse taine 
ale meseriei de prepara
tor chimist, o meserie ca
re solicită deopotrivă ta
lentul, dăruirea și mai 
ales ambiția tinerilor.

Pornind de la necesita
tea aplicării în practică a 
celor mai eficiente soluții 
productive; organizația 
U.T.C. din cadrul secției, 
secretar Cristina lane, ’ 
împreună cu conducerea 
secției, și-a întocmit un 
program propriu de ac
țiune pentru perfecțio
narea continuă a pregă
tirii profesionale a tineri
lor, știut fiind că în do
meniul chimiei noutățile< -------------

5

î

5
i

sînt deosebit de frecven
te, ceea ce impune din 
partea fiecărui utecist o 
conți n uă preocupare pen
tru însușirea aprofunda
tă a elementelor cu ca
racter de noutate. In 
acest sens, organizarea 
cursurilor intensive de 
perfecționare a califică-

Din activitatea 
organizațiilor 

U.T.C-

rii profesionale 
vedit o inițiativă 
valoroasă care a . 
marea majoritate a tine
rilor, dornici să-și îmbo
gățească bagajul de cu
noștințe teoretice și prac
tice.

Acest 
tît mai 
în fața 
la „Vîscoza1 
stă sarcina deosebit 
importantă a producției 
realizată în noua capaci
tate, unde tehnologiile de 
lucru, utilajele sînt din
tre cele mai moderne și 
unde tinerii întreprinderii 
vor trebui să știe să le 
folosească la întreaga lor 
capacitate.

Odată cu preocupările

pentru perfecționarea pro
fesională, în care merite 
deosebite revin inginerei 
Leocandjă'Marcian, în ac
tivitatea^ organizației 
U.T.C. un loc important 
îl ocupă întărirea stării 
disciplinare, domeniu ca
re a generat numeroase 
inițiative, a căror eficien
ță se materializează in 
reducerea substanțială a 
numărului de absențe 
nemotivate, a întîrzierilor 
de la program și concedi

ilor medicale etc. De altfel, 
propunerile formulate de 
tineri - în adunările gene-

Eficienja unei inițiative
O valoroasă inițiativă se 

concretizează la mina A- 
ninoasa: este vorba de pu
nerea la punct a unui ve
ritabil flux de recondiți- 
onare a armăturilor TH. 
Acest program prinde Via
ță în cuprinsul fiecărui 
sector în parte, 
tarea a cîte u- 
nei prese hi
draulice în a- 
propierea locu
rilor de mun
că mai impor-

prin mon-

noi, care vor fi dirijate nu
mai spre lucrările de pre
gătire a viitoarelor capaci
tăți. Pe de altă parte, cos
tul unei armături recondi
ționate ește substanțial mai 
mic în comparație cu cel 
la care sînt

ii Recuperare

lucru este cu a- 
lăudabil, cu cit , 

colectivului de 
i“, anul acesta 

de

s-a do-
foarte ------- — ---------- „—
atras rale, privind perfecționa

rea vieții de organizație, 
creșterea contribuției la 
rezolvarea problemelor de 
producție, la înfăptuirea 
indicatorilor planului 
constituie obiective preci
se ale biroului organiza
ției care prin întreaga sa 
muncă se strădiiiește să 
asigur o măre eficiență 
activității organizației de 
tineret, folosind în acest 
sens o mare diversitate 
de metode și mijloace de 
acțiune.

Maria IUGA, \ 
secretar al Comitetului 

orășenesc Lupeni al U.T.C

tante. A fost ncvo-v. pen
tru această, în unele ca
zuri. să se execute nișe 
în care să se amplaseze 
respectivele utilaje; peste

• tot au fost turnate fundați
ile necesare funcționării 
în deplină siguranță a 
preselor. In cadrul secto
rului II, de pildă, se fina, 
lizează în prezent monta
rea instalației, amplasată 
la orizontul X. La fel, în 
celelalte trei sectoare 
producție, lucrările se a- 
flâ în faze avansate 
execuție, urmînd ca pre
sele respective șă fie în
credințate unor echipe de 
cîte doi muncitori.

Fie și un sumar calcul 
demonstrează eficiența ac
țiunii: pe de o parte, se . 
face economie de armături

livrate acestea 
direct de că
tre furnizor.

In funcție 
de gradul de 
uzură a ar
măturilor și 
recondiționă-

^CONDIȚIONARE 
^EFOLOȘIRE

de calitatea ______ ____
rii, acestea vor fi destina
te cu precădere execută
rii lucrărilor de susținere 
din preabataje. De subli
niat faptul că, pentru a 
se asigura în mod ritmic 
necesarul de armături ret 
condiționate, a fost orga
nizată, corespunzător, și 
activitatea de recuperare a 
acestor piese din cadrul 
fiecărui sector și al fiecă
rei brigăzi în parte. (S.B.)

de

de

Intensificarea ritmului 
de lucru pe șantiere

(Urmare din pag. I)

plan pentru trim< strul I, 
este , acoperită. Zidarii din 
formațiile conduse .de Ma
rin 7lgnat7 Ioan Veghea și 
Sieliah. .Cocean au început 
lucrările interioiire de 
compartimentare. Alături., 
■la cel de-al doilea tronson 
al blocului 111. 
din echipele conduse 
Dan FI ireseti și Fr: 
Domokos au ajuns cu . 
criărîle Ia etajul 11.

Din analiza stadiului 
al.iz'ari'i obiectivelor de in
vestiții prevăzute pentru 
celelalte trimestre ale anu
lui reiese că nu sînt asi
gurate condiții pentru ata
carea tuturor obiectivelor.
A fost începută doar lucra
rea la fundația blocului 60, 
de lîngă magazinul gene
ral. Blocul 112, cu termen 
de predare în trimestrul 
II, are documentația de 
execuție, dar amplasamen
tul unde urmează să fie 
construit nu este eiiberaț. 
Pentru blocul 75, în
schimb, este eliberat am
plasamentul, dar acesta nu 
are asigurată încă... docu
mentația de execuție! In 
aceste condiții este evident 
că se impune o mai bună 
coordonare a activității 
șantierului cu cea a be
neficiarului.

In Orașul Petrila mai 
sînt însă de finalizat și o 
serie de lucrări de siștemă- 

. tizare, de tencuire a unor 
fațațle de blocuri în care 
s-au mutat deja locatarii. 
Din informațiile primite la 
nivelul conducerii brigăzii 
reiese că din decada a 
Ii-a a lunii martie se vor

mentorii
■' de
■aricise 

lu-

re‘

repartiza efective pentru 
executarea lucrărilor res
tante de sistematizare în 
noile cartiere „Minerul" și 
„Tucîor Vladimircscu". 
Desigur, aceasta este o 
veste bună penti u locata
rii noilor blocuri de locu
ințe, cărora li se vor 
astfel condiții normale 
viață în cartier.,.

O .problemă deosebită o 
’constituie și. Cantina: 
trepri liderii de utilaj 
nigr din Petroșani, 
ceasta lucrare a fost inclu- 

. să in planul lucrărilor de 
Investiții aferent brigăzii 
20 Petri la încă de la în
ceputul anului. Dar pînă 
în prezent nu s-au început 
încă lucrările. Or, cantina 
constituie Un obiectiv de 
mare importanță pentru 
colectivul I.U.M.P. Iată de 
ce acum, cînd efectivele 
brigăzii sînt la nivelul ne
cesarului, se impune repar
tizarea de forțe și pentru 
începerea r-onstria-ției can
tinei I.U.M.P.

Se poate spune cu certi
tudine că prin mai buna 
organizare ă lucrului, prin- 
tr-o mai strînsă colaborare 
cu beneficiarii, la nivelul 
brigăzii nr. 20 Petrila e- 
xistă condiții .pentru . recu
perarea restanțelor, pentru 
intensificarea ritmului de 
execuție. In acest ( scop se 
impune folosirea-din plin 
a fiecărei ore de lucru, a 
fiecărei zile, astfel îneît 
nivelul realizărilor să creas
că decadă de decadă, Ju
ri ă de lună. Stă în puterea 
colectivului, brigăzii să re
alizeze integral sarcinile de 
plan, punți-o mai bună 
mobilizare încă din , tri
mestrul I. ?

Una dintre noile unități economice din orașul 
Lupeni, Țesători» de mătase începe să se afirme pe 
harta economică a municipiului prin calitatea pro
duselor executate aiei.

Foto: Ioan PRICOPI

!
l minieră tip SVJ *-
/ scopul .și cilindrul ai 
J ia. Execuția tehnică

ij

(Urmare din pag. 1) Drulă, Samson Szilagy,
-—.—__—_—------—- Gheorghe Moldovan și

Gheorghe Pop. ’ .
LOCUL II — Petru TO

FAN, șef echipă lăcătuși.
Face parte din generația;

- tele
scopul și cilindrul âeestu- 

7 1 de
o calitate ireproșabilă a 
stilpilor hidraulici de 
mină. în care se implică 
și brigada lui Borbelv, 
face' cinste colectivului 
S.S.H. Vulcan, : satisfă
când exigențele benefi
ciarilor din industria ex
tractivă 'românească, iar 

■ de curfnd și. din mineri
i ' tul altor țări.
.1 ; înalta calitate a stîlpi- 
I lor ■ hidraulici fabricați 
i sub emblema SSI-I Vul- 
) can se explică -prin hăr- 
\ . nicia.-.și înaltul profesio- 
1 - nalism al oamenilor din 
I formație, în rîndul căro- 
J ra își înscriu,. numele 
( strungarii Constantin

I
I
I
I
I

SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. La Uricani, joi, 
20 martie, este programat, 
la nivelul școlilor, un 
schimb de experiență pe 
teme de educație materia- 
liJd-științifică a tinerilor. 
Scnimbui de experiență are 
ioc în organizarea Consi- . . _
liului de educație politică Lupeni voi- participa, 

din data de 21 martie a.c., 
o manifestare care, sub _ 
nericul „Pe urmele istori

și cultură socialistă 
oraș. (Al.H.)

IiA VULCAN. De luni, se

Pluralul 
mîndriei

de în petalele succesului 
polenul de gîndire și su
doare ale întregului colec
tiv. Pluralul mindriei se 
constituie deci nu dintr-o 
aglomerare de eu-ri centri
pete, ci din osmoza, esența 
eforturilor fiecăruia, ilus- 
trînd dialectic saltul de ,1a 
mai mult la mai bine, a- 
dică de la cantitatea la 
calitatea muncii. In acest 
sens, obolul electromeca
nicilor de la sectorul VIII 
al minei Lonea se eviden
țiază pregnant, în bilanțul 
întregului colectiv — pe . 
lingă cele 10 621 tone de 
cărbune, extrase în plus de 
la începutul anului (între 
care 3700 în această lună), 
calitatea cărbunelui s-a 
îmbunătățit, începînd din 
luna februarie, cu 1,5 punc
te, în fapt alte sute de 
tone în plus.

Controlul oamenilor
muncii

expresie a 
muncitorești
(Urmare din pag. I)

naționale, în spiritul eticii 
și echității socialiste, ne 
spunea tovarășul Nicolae 
Bîlilea, activist al Consiliu
lui municipal al sindicate
lor. Munca echipelor 
control este sintetizată 
multe; foarte multele 
puneri de larg interes, 
tribuind la creșterea

de 
de 

pro- 
con- 
răs- 

punderir celor ce muncesc 
în domeniile - comerțului, 
serviciilor, culturii și sănă
tății. Un exemplu conclu
dent il constituie 
ului aprbviziqnăiii 
duse alimentare . și indus
triale, în Valea Jiului, fi- . 
ind 330 de . unități comer
ciale care însumează peste 
69 000 metri pătrați. Din 
controlul efectuat de echi
pele pameri ilor ni uncii s’-au 
desprins și o serie die defi-

dome- 
cu pro-

dotare tehnică de vîrf. 
Prin asigurarea funcțio
nării ireproșabile a a- 
cestora pe tot parcursul 
programului de lucru, e- 
chipa,. de lăcătuși condu-

PANOU DE ONOARE
tinără statornicită în ca
drul IPSRUEEM .» Petro
șani. Conduce o formație 
de lăcătuși specialiști ca
re efectuează reviziile și 
reparațiile necesare uti
lajelor și: mașinilor unel
te din cadrul întreprin
derii. Pentru a înțelege 
mai bine importanța mun
cii acestei tinere și deș- 
țoiriice formații de lucru, 
trebuie amintit cil 
IPSRUEEM dispune de o

să de Petru Tofan con
tribuie din plin la crește
rea productivității■ mun
cii, la -realizarea sarcini
lor de producție ce-i re
vin întreprinderii.

LOCUL III — Ștefan 
KEZAN, șef echipă elec
tricieni. De curînd a â- 
niversat trei decenii . de 
cînd practică meseria de 
electrician. Lucrează la 
IPSRUEEM de la data 
înființării. Conduce d

află în plină desfășurare ei*1,' va evoca tnomentele,- municipiu s-a urat în 75 
„Săplămină educației ma- importanța și semnificația : de rîndui’i. „casă' de pia- 
terialist-științîfice în școli", (.evoluției de la 1848. (S.B.) tră"; între 
grupaj de manifestări, ex- JOI, la Teatrul de stat „rotunde" 
puneri, dezbateri, proiecții.;.;. „Valea Jiului", începînd eu registrare» 
de filme, care își propun, ora 18, 
lărgirea orizontului 
ral al tineretului 
formarea în rîndul ----- _ _---- , -----
tora a unei concepții sănă- ea, în recentul turneu între.

și prins in mai multe județe 
ale țării, piesa a obținut 

de ■ Un . strălucit succes, fiind 
.3 răsplătită cu aplauze și 

în elogii, din partea spectato- 
la l'ilor. (Al.H.)

ge-

iubitorii teatrului 
„Necultu- pot viziona comedia 

școlar, vastă de ocazie" de Kostas 
aces- Asimakopoulos. Amintim

ioase despre muncă 
viață. (Al.H.) ,

EVOCARE. Pionierii 
la Școala generală hr.

EVENIMENTE. In acest 
an, în reședința noastră de

democrației 
revoluționare

eiențe în Orașele Uricani, 
Lupeni, Vulcan fie de na
tură organizatorică și de 
igienă, fie aparținînd de 
atitudinea, comportarea 
personalului comercial.’ 
Semnalînd astfel de aspec
te, echipele de control sînt 
tm real sprijin in procesul 
de perfecționare continuă 
a vieții sociale. , .

Cu permanentă răspun
dere și discernămîht, eehi- 

. p< a de contrdî al oameni
lor; muncii din Valea Jiu- 
lui au o semnificație nai 
largă, integrată în con
textul realităților demo •m- 
ției muncitorești revoiu’i- 
oilare, contribuind la gene- 
ralizarea experienței 1 bune 
,și. creșterea..■■răspunderii.-tu
turor față de interesele 
.populației, păstrarea avu
ției . obștești, respectai ea 
legalității . ,soe.ialiste.: -

formație de- lucra speei- J 
alizată în'repararea unei | 
vaste game de echipamen. I 
te electrice .miniere: trans- J 
formatoare de mină cu • | 
puteri cuprinse între /2.5 |

I j
și 400 kVA, convertizoa- 
re de sudură etc.
Beneficiarii utilajelor re
parate și repuse în func
ție de această formație de 
lucru apreciază fără exa
gerare că funcționează de 
parcă ar . fi nou-nouțe. 
Și e firesc să fie așa din . 
moment ce alături de 
șeful de echipă lucrează 
meseriași destoinici cum 
sînt Constantin , Nițuleă- 
cu, Aurel Fleșer, loan 
Hegeduș, Elena Mihăilă, 
Doina Vintilescu, care 
contribuie la întărir.ea 
prestigiului;ș întreprinde
rii, ■ ;;7

CINEMATECA. In du- 
pă-amiaza „zilei de inline, 
pe afișul cinematecii din 
Petroșani (cinema „7 No
iembrie") figurează una 
din ■ capodoperele „furioși
lor" englezi „Gustul mie
rii".,

materialelor de construe- . 
ții, sediul de sistem și 
formație OGA, dezvoltarea 
și amenajarea Atelierului

■ de zonă C.F.R., căminul de 
nefamiliști cu 300 de locuri 
.pentru minerii Dîljei; spa- ’ 
ții de producție pentru 
tîmplărie (beneficiar, Co-

■ operativa meșteșugăreas- 
' că „Unirea") etc. ,

O.J.T. PETROȘANI mai
i pentru 

excursia organizată du
minică, 23 martie a.c, cu 
prilejui meciului de fotbal 
C.F.R. Timișoara — Jiul 
Petroșani.

evenimentele 
amintim și în- 

. noulul-născut 
cu nr. 350 — cel de-al .pa
trulea copil al familiei A- 
driaria .și Adrian Mihăilă, 
un băiețel, bineînțeles,, cu 
numele Adrian.

OBIECTIVE. . Comisîă;’ 
municipală de sistematiza
re a avizat recent ampla- primeștă înscrieri 
săi-ea. unor viitoare obiec
tive industriale în Petro- 

..șani, între care amintim!
aunitatea de desfacere 

combustibililor solizi

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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„Cintecu! adîncului" -1986
Consiliul municipal de minieră, ' propunîndu-și să 

educație politică și cultură promoveze un repertoriu 
cu înalte virtuți- educati
ve, lucrări aparținând mu
zicii românești.

- Concurenții vor fi a-- 
companiați de formația 
■„Color" din-Vulcan, forma
ție distinsă cu premiul I 
la etapa republicană a edi
ției a V-a a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei.". In cadrul festivalu
lui va participa, ca invitat, 
cunoscutul solist de muzică 
ușoară Dan Spătarii.

Concomitent cu concursul 
de muzică ușoară, se vor 
desfășura concursurile de 
creație fotografică și poe
zie. Va fi prezent r>e scena 
casei de cultură, într-un 
recital, poetul George Țăr- 
nea.

Trofeele concursurilor, 
plachetele și diplomele vor 
răsplăti pe cei mai valoroși 
dintre concurenți. Toți cei 
ce doresc să participe pot 
primi relații la sediile așe
zămintelor de cultură din 
municipiu.

socialistă și consiliile ju
dețean și municipal ale 
sindicatelor organizează în 
zilelp de 5 și 6 aprilie 
Festivalul de muzică ușoa
ră, artă fotografică și poe
zie „Cîntecul adîncului".

Manifestare cultural-e- 
a mi- 

con- 
fazei 
Vl-a 

națio
nal „Cîntarea României", a- 
vînd ca obiectiv dezvolta
rea în continuare a miș
cării artistice de amatori, 
stimularea activității de 
creație inspirată din viața 
și munca minerilor. Edi
ția din acest an a festivalu
lui va fi găzduită de Casa 
de. cultură a sindicatelor 
și se va bucura de parti
ciparea unor personalități 
de prestigiu ale culturii 
municipiului și județului.

Concursul de muzică u- 
șoară este deschis 
color ce activează în 
drul întreprinderilor 
instituțiilor din

ducativă tradițională 
nevilor Văii Jiului,, 
cursul este integrat 
de masă a celei de a 
ediții a Festivalului

tuturor 
ca- 
și

ramura

I
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...Personajele incestui film, 
obligate să trăiască după 
canoane ci neinatografice' 
— „Concurs" este anunțat 
de la primele cadre drept 
o parabolă — se rătăcesc 
într-o pădure plină de 
imprevizibil,și -necunos
cut, ' iar la figurat, în 
hățișurile conștiinței. Di
ficultățile traseului fisu
rează unitatea grupului și
dezlănțuie furtuna 
flictelbr, aduc în 
plan contradictorii 
mente omenești.
. Deasupra caracterelor 
și sentimentelor dezvă
luite de situațiile limită 
se va ridica, luminoasă și 
copleșitoare, personalita
tea Puștiului, un perso
naj venit din zonele stra
nii ale viitorului lor, în- 
tr-o aură strălucitoare, 
penti u a le arăta Dru
mul. Această „eălăuzăt* 
este un posibil personaj 
rear>— replicile susțin că 
n-a existat, deși el rea
pare din norul explo
ziilor conștiințelor trezi
te și ei îl vor urma fas
cinați — clar este mai a- 
les emblematică purita
tea așezată ca o stavilă în 
fața valurilor de agresi-

con- 
prim 

ser.ti-

■ yițate, bărbăție.
Rcapar|ția: sa reînvie vă
lul de mister cu care de
buta discursul cinema- 
tbgrafic marcat vizibil,' 
■ulterior, de social, pregă
tește un. alt „concurs" și 
extinde sensurile ,1'ilmu-

Un film despre 
conștiință

(••■■■■•«■■•■■■■■■■■■■•a*

lui dincolo de finalul in
genios realizat prin lumi
na care invadează, puri
ficator, ecranul.

A existat, cu adevărat,, 
concursul ? Nu este totul 
o iluzie colectivă ca în 
dramele antice? Calul alb, 
și el simbol al nostalgiei 
și purității, cobaiul alb 
din cușca de: sticlă insi
nuează ideea că aventura 
a fost, una a conștiințelor 
elibcrîndu-se prin înțe
legere ’ din prizonieratul 
ignoranței și. fricii de 
bisurile propriului eu.

Dan Pița a realizat 
adevărată

contrapunct:că în care și
rul întîmplărilor trăite de 
grup, devine un tezaur de 
sensuri. Sânt puse în lu
mină calitățile actori
cești ale lui Gheorghe 
Dinică, Ștefan Iordache, 
Claudiu Bleonț, ’ Nicolae 
Gherghe, ultimii doi — 
actori ai Teatrul ăi de 
Stat „Valea Jiului".

Unitatea discursului ci
nematografic este realiza
tă prin coloana sonoră, 
dar și prin pendularea 
aparatului de filmat în- : 
tre static și dinamic. 'Un
ghiurile de filmare inge
nioase, perspectivele de
formatoare și schimbările 
de registre crom'atice con
feră pădurii o fabuloasă 
personalitate.

„Concurs", alături
„Reconstituirea" și „Ade
la", face de pe acum par
te din galeria marilor 
noastre filme. Nu este o 
întîmp’cre, încoronarea sa, 
la New Delhi, cu premiul 
criticii internaționale 
(FRIPRESCI) pentru ori
ginalitatea ideii și stilu
lui regizoral. *

de

a-

o
. construcție Gheorghc POGAN

r
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Răspundem 
cititorilor

• VIORICA TĂNASE. 
Petroșani: Este nevoie să 
citiți multă literatură și, 
mai ales, să studiați poe
tica. Dințre creațiile trimi
se am reținut cîte ceva. In 
limita spațiului, vor a- 
pare în paginile z:,irului 
nostru după ce vor -ul< ri 
unele intervenții.

• MARIANA MANEA,
Vulcan. Institutul de artă 
teatrală și cinematografică 
„Ion Luca Caragiale" din 
București se află pe strada 
Schitu Măgureanu nf> ’ 2, 
sorter 6. Din ceea ce ne-ați 
scris, rezultă pasiunea 
prietenei dv. pentru tea
tru; dar și unele exagerări 
specifice tinereții dv. Vă 
recomandăm atît dv cit și 
prietenei dv ca înainte de 
a bate la porțile institutu
lui să vă pregătiți cît mai 
bine, să obțineți note bu- 

•ne la școală, să citiți mul
tă literatură, să vă for
mați o cultură generală 
bogată.

II. ALEXANDRESCU

PUPA „CUPA VETERANILOR" LA SCHI

H. DOBKOGEÂNU

la Schi

și dorința revederii

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

Impresii, satisfacții
Cupa veteranilor, ediția a XV-a s-a consumat. 

Au rămas impresiile, amintirile, nostalgia însoțite 
<le dorința revederii pe pîrtia de schi la viitoarea e- 
diție. Piiiă atunci, cîteva din impresiile participanți- 
lor te socotim -deosebit de binevenite, mai ales că 
se referă Ia sportivitate, dăruire, dragoste de natură 
și iubirea față de semeni — valori pe care Cupa 
veteranilor Schiori le promovează prin tradiție.

pă o asemenea zi’ petrecută, 
pe pirtie, pe crește, ce 

■ frumoase sînt serile de ca
bană — intime, exuberan
te, dilat romantice !

.Arpad Hegeduș: Deși au 
fost mulți tineri pe pîrtie, 
inclusiv, la premiere, aș fi 
dorit să fie și mai mulți. 
Ar avea multe de învățat, 
trai ales .în coca ce priveș
te 
duita în societate, 
siv la o petrecere.

Gheorghe Tampa: 
reîntâlnire în cadrul 
veteranilor înseamnă 
teu mine retrăirea

Ilie Munteanu: Mi-a
plăcut mult dîrzcnia con- 
curenților pe pîrtia în
ghețată. Mie așa pârtii 
ani-au plăcut, deși pe vre
mea mea nu erau schiuri 
cu cânturi..; Dar 'nu erau 
multe pe atunci. Dintre co
piii pe care-i instruiam, 
unii n-aveau nici bocanci.

■ Iși așteptau tații din mină 
pentru a le lua bocancii. 
Așa veneau la schi. Aici, 
la cabană își scoteau pli
nea cu unsoare dintr-o bu
cată de ziar și schiau cu 
îndîrjire. Acum e altfel. Te 
uiți cu drag la tineri, la 
echipamentul lor modern. 
Ceea ce au păstrat și rămî- 

~he este spiritul de dă- 
duire și de emulație, dîr- 
zenia, dorința de a învin
ge în întrecerea sportivă.

Iosif Tellmahn: ' ' ’ '
muntele leagă oamenii 
relații de prietenie 
neuitat. Concursul în 
drul ediției a XV-a 
fost dificil. A fost o zi 
sorită, dar’ cu yînt 
și zăpadă înghețată 1 
nâ. Totuși, nu s-au descu
rajat nici concurenții și 
nici ceilalți care nu au con
jurat. Deși lc-a fost frig, 
nu s-au retras. Au rămas 
<pe .pîrtie. Acesta e frumos 
în.schi: spiritul de dăruire, 
dorința de a fi părtaș la 
confruntarea cu timpul, cu 
gerul, cu greutățile. Și du-

conduita sportivă, con-
inclu-

palpitante 
concursul 

veteranilor":

Momente 
pe pirtie: 
„ștafeta 
totul contra cronometru.

Desfășurate pe pîrtiile 
din masivul Semen ic, în
trecerile finalei pe țară a 
Cupei U.T.C. '.. ....
pin și fond) s-au soldat 
rezultate care au scos 
evidență culorile sportive 
ale Văii Jiului. Da catego
ria pînă la 19 ur.i — băieți, 
locul I și trofeul au reve
nit tînărului Răzvan Mă
riră.

Elev în clasa a Xll-a la 
Liceul industrial nr. 1 Pe
troșani (pregătit de prof. 
Dorcl Vladislav), • câștigă
torul este cunoscut intre 
amatorii pîrtiilor noastre 
de schi. Practică acest sport 
de la -1 anî și, ca dovadă 
de 
la toate concursurile din 
Vale. De . remarcat că a 
participat la toate, cele 12 
ediții ale Cupei ziarului 
„Steagul roșu", anul acesta 
dobândind trofeul și Jocul 
I la categoria sa de vârstă.

consecvență,:; pârtiei pă La finală pe țară a Cu
pei U.T.C. a dominat net 
întrecerile reușind, spre 
satisfacția tuturor celor ca- 
re-1 cunosc, să aducă pre
țiosul trofeu în Valea Jiu
lui.

Te\i și foto : 
Alexandru TĂTAR

Reprezentanții orașului Lupeni, în frunte

Schiul, 
în 
de 

ca
rd a 
i iti- 
rece 
boc-

Orice 
Cupei 

pen
sa tiș- 

facțiilor de la competițiile
de altădată — locale, nați
onale, internaționale. Am 
multe de povestit, dar bucu
ria cea mare mi-o dă 

să-mi văd foștii 
veterani și ei, 
fel, ca în ti nere- 
muntele, prie-

ria
Satisfacția, 
elevi, azi 
iubind la 
țe, schiul, 
tenia.

Ionel Colda: Mă întorc de- 
fiecare dată la București, 
cu mare încărcătură de a- 
liiintiri, de emoții. Odată 
cu aerul tare al muntelui, 
mă tonifică satisfacția că 
aici, între prieteni, între 
veteranii schiului, am 
trăit clipe de neuitat. Și 
plec întotdeauna cu dorin
ța revederii.

Ioan 1)1 Bl.K

HELSINKI 18 (Ager- 
pres). — Pe stadionul o- 
li.mpic din Helsinki se va 
desfășura miercuri, 19 mar
tie, meciul retur dintre e- 
chipa Steaua București 
și formația finlandeză 

: Kuusysi . Lahti, contînd 
pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal. In prunul 
Joc, disputat cu clouă «ăp- 
tămîni în urmă, scorul 
fost egal i 0—0.____ __

■ iiiiiiiiiiiițiviiiitiim

Partida va începe la ora 
18,30.

Iată programul com
plet al meciurilor din cele 
trei competiții con-

„C u p a 
europeni"; An- 
Bayern Mun- 

Juventus To-

Foto: O. PĂR M ÂNU
Recent s-a desfășurat la. 

(Clubul șco- 
etapa municipală la 
de masă ■— băieți și 
Du-pă dispute aprige, 
«-au reunit pe campi- 
șc olari ai orașelor 

din Valea jiului, competi
ția A evidențiat următorii 
pionieri: fete, ltt—11 ani: 
.1. Daniela Koș, 2, Alina 
Revitea, ambele de la 
Școala gen. nr. 6 Lupeni, 
3. Vasilica Roșea, .Școala 
gen, nr. 3 Lupeni; ’ fete 
13—14 ani: 1. Simona Lef
ter, Șc. gon. nr. 5 Petro
șani, 2. Dali-mena Mișeii, 
«Șc. gen. nr; 3 Lupeni,. 3. 
Elena Ilurloi, Șc. gen. nr.
2 Petroșani. Băieți, 10—11 
ani: 1. Dragoș Ciocan, Șc,

Petroșani 
Iar), 
te its

gen. nr. 4 Petroșani, 2. 
Cristian Sămărtinean, Șc. 
gen. nr. 6 Lupeni; băieți, 
13—44 ani: 1. Cristian Hor
vath, Șc. gen. nr. 1 Pețrila,. 
2. Daniel Ozarcliievici., Șc.

Tenis de 
masă

.gen. nr. 4 Petroșani, 
drian Konyieska, Șc. 
nr.. 1 Lupeni.

’ ; Ocupanților 
locuri le-au fost _____
premii și diplome din par
tea Consiliului municipal 
al piohieriloT Petroșani.,

. In 11 martie- a.c., în 
Sala sporturilor din Deva 
s-a desfășurat etapa jude
țeană a Cupei „Pionierul"

3. A- 
gen.

primelor 
oferite

TELEX • SPORT
fica Lisabona — Dukla 
Praga (0—1); Bayer Uer- 
dingen — Dynamo Dres-' 
da (Q—2); Atletico Ma
drid — Steaua Roșie Bel
grad (2—0); „Cupa UEFA"; 

F.C. Koln — Sporting (1—1); 
Neuchatel Xamax — Real 
Madrid . (0--3); tVâregem 
— IlajdilR Split (0—1); 
F.C. Nantes — Internazi-

tinentale:
campionilor
derlecht —
chen (1—2);
rino —- F.Cj Barcelona
(0—1); I.F.K. Goteborg —-
Aberdeen (2—2); „Cupa

a Cupelor": Dinamo Kiev— __ ... .....
Rapid Viena (4—1); Ben- onale Milano (0—3).

BĂILE HERCULANE 18 
(Agerpres). — In runda a 
7-a a campionatului euro
pean de șah pentru juni
oare, ce se desfășoară la 
Băile Ilerculane, Cristina 
Bădulescu a învis-p în 32 
de mutări pe Ildiko Madl, 
Coull a pierdut la Pol'ako- 
va, Markov a c-îștigai Ia
Abraham și Strzalka la gc-slavia) —- câte 4 puncte
Drewes. în timp ce partide- etc, _

le Nlcoară — Matveeva, 
Boicu — Traberts s-au în
cheiat remiză. In clasament 
conduce Matveeva (URSS) 
— cu .5,5 puncte, urmată 
de Strzaika (Polonia) — 5 
puncte, MadI (Ungaria), 
Traberts (RFG) — 4,5 punc
te, Peiceva (Bulgaria) —- 
4 puncte (1), ' Bădulescu 
(România) și Markov (Tu-

la tenis de masă. Repre- , 
zentanțij municipiului Pe
troșani pregătiți de profe
sorii Otto Daradicsr .și Dan 
Cocor, au obținut după vii 
dispute următoarele rezuj,T 
tate: băieți, 11—12 ani
— un ;loc I prin ’ Dragoș 
Ciocan (Șc. gen. nr. 4 Pe
troșani); fete, 11—12 ani: 
.locul 2 
Șc. gen,

., — 12
- Daniela Kos —• 
nr. 6 Lupeni, Io-, 
----- r-L-, Se. 

t> -Lupeni; fele.
cul 4 — Alina Revitea, Șc. 
gen. nr.
13—14 ani: locul 3 • ■ Da- 
linienă Mișcu, Șc. gen: nr.
3 Lupeni, locul 4, Simona 
Lefter, Șc. gen. nr, 5 Pe
troșani.

Premiul „Ghiocelului" a- 
tribuit celui mai. tînăr. par
ticipant — a ■ revenit : pio
nierei Alina Revitea.; ’ :.

Rezultatele obținute do
vedesc faptul că tenisul de 

• masă juvenil se înscrie în
tr-o curbă' ascendentă • ân 
Valea Jiului, confirmând 
munca .plină de elșn a u- 
nor pasionați ai acestui 
sport.

Urăm succes in., continua
re reprezentanților muni
cipiului care vor fi pre- 
zenți la .finala pe țară de

■ Ici '* 1*~’ : r *.

Mariana RETEZ AN’.
.Școala generală nr, 6

.■.L-. Lupeni , , «:UÎ-



Acord privind 
promovarea cooperării 
între R. P.

w

Uniunea
Chineză și 

Sovietică

Obiectivele vizate de Tezele
C. C. al P. M. U. P. pentru 

Congresul

A P E L

al

economică, co- 
tehnico-știin- 

la 
un

BEIJING 18 (Agerpres). 
— La încheierea celei de-a 
doua runde a convorbirilor 
din cadrul primei sesiuni a 
Comisiei chino-sovietice de 
colaborare 
mercială și
țifică, desfășurată, 
Beijing, »-a ajuns la 
acord privind promovarea 
cooperării dintre R.P. Chi
neză și Uniunea Sovieti
că în domeniile incluse în 
competența comisiei —• in
formează agenția China 
Nouă. Ea convorbiri au 
luet parte Li Pefig, vice- 
premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, pre
ședintele părții chineze în

comisie și Ivan Arhipov, 
prim-vicepi eședinte al Con
siliului de Miniștri 
U.R.S.S., președintele 
ții sovietice

Premierul 
Stat al R.P. 
Ziyang, l-a 
pe Ivan Arhipov 
ță agențiile China Nouă și 
TASS. Cu acest prilej — 
relevă 
a fost 
rea că 
sesiuni 
bor are 
eială și 
că vor constitui un impuls 
pentru promovarea con - 
lucrării în aceste domenii.

al 
păr- 

în comisie.
Consiliului de 

Chineze, Zhao 
primit, marți, 

- anun-

agențiile citate 
exprimată 
rezultatele 
a Comisiei 
economică,

tehnico-științifî-

încrede- 
primei 

de cola- 
comer-

TABLOU CELEBRU
Un tablou pînă în pre

zent necunoscut, aparți
nând pictorului renascen
tist italian Andrea Man
tegna, a fost descoperit, în 
Franța, de un expert al 
societății britanice de lici
tații „Sotheby 's“, 
nunțat la Londra, 
avînd dimensiunile de 
pe 49 cm, aparținea, 
Ia începutul secolului, u- 
neî familii din Marsilia oa
re nu bănuia cine este_ re
alizatorul ei. Abia după ce 
a luat contact eu „Sothe
by ’s“, proprietarul a reali
zat că posedă o capodoperă.

BILANȚ SUMBRU
Pînă la îneeputul 

anului în curs, bilanțul 
luptelor sîngeroase dintre 
bandele de gangsteri ale 
Mafiei nipone, începule în 
tuna ianuarie 1985, 
soldat cu 21 de morți 
59 de răniți, relateasă 
genția

of i -

s-a a- 
Pînza,

TASS.
FESTIVAL

Madrid s-a 
șaptelea Festival

La
ehis al 
ternațional al filmelor 
anticipație științifică, 
Șatează agenția TASS. 
eadrul festivalului vor

s-a 
și 
a-

des- 
in- 
de 
re
in 
fi

prezentate în concurs 18 
pelicule realizate în Aus
tralia, Brazilia, Marea Bri- 
tanie, Italia, Noua Zeelan- 
dă, Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S. și Franța.

ACCIDENTE 
RUTIERE

Potrivit datelor
ciale citate de agenția 
TASS, anual în Franța a- 
proximativ 12 000 de per
soane își pierd viața în ac
cidente rutiere, iar aproxi
mativ jumătate de milion 
de oameni sînt răniți. Cau
zele ratei ridicate a acci
dentelor rutiere sînt dife
rite, predominînd, după cum 
afirmă .poliția, conducerea 
mașinilor sub influența al
coolului și depășirea vite
zei permise.

INUNDAȚII
Ploile torențiale din ul

timele 10 zile au provocat 
inundații în regiuni din 
nord-estul Braziliei, zone 
care prin condițiile clima
tice obișnuite cunosc în
delungate perioade de se
cetă, relatează agenția 
France Presse. Situația 
cea mai gravă se înregis
trează In statele Ceara, 
Maranhao și Piaui, unde 

peste 76 000 persoane au ră
mas fără adăpost fiind ne
voite să-și părăsească lo
cuințele.

VARȘOVIA 18 (Ager- 
preș). — Luînd cuvîntul la 
încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al B.M.U.P., ca
re a stabilit data și ordinea 
de zi ale Congresului ăl 
X-lea al P.M.U.P., tovară
șul W. Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a relevat importanța dez
baterilor privințl Progra
mul partidului și a arătat 
că Tezele C.C. al P.M.U.P. 
pentru Congresul al X-lea, 
adoptate de plenară, con
cretizează prevederile pen
tru următorii cinci ani cu
prinse în programul 
vizează o perioadă 
15—20 de ani.

Obiectivul prioritar 
a spus vorbitorul —
constituie îmbunătățirea 
condițiilor de viață și în
tărirea simțului de răs
pundere, iar nivelul - și 
ritmul evoluției acestora 
depind de gradul de creș
tere a eficienței economice. 
Strînsa interdependență 
dintre retribuție și rezul
tatele obținute în produc
ție cons’tituie una dintre 
condițiile dc bază ale luptei 
eficiente împotriva infla
ției, o condiție a restabili-

ții echilibrului economic, 
a stimulării acțiunilor vi- 
zînd creșterea producției 
și sporirea livrărilor de 
mărfuri și a serviciilor des
tinate pieței.

Referindu-se la situația 
partidului, W. Jaruzelski a 
arătat că în 1985 efectivul 
P.M.U.P. a sporit, iar a- 
ceastă tendință se conso
lidează.

PHENIAN 18 (Agerpres). 
— Comitetul Național Co
rfe an pentru Apărarea 
Păcii a dat publicității, la 
Phenian, un apel în care 
cheamă toate forțele iubi
toare de pace din întreaga 
lume să intensifice, în . ca
drul Anului Internațional 
al Păcii, 
triva războiului 
lor nucleare — 
agenția ACTC.

Apreciind că declararea 
de către O.N.U. a anului 
1986 An Internațional al 
Păcii reprezintă un pas 
pozitiv ce reflectă dorin-

mișcarea împo- 
și a. arme- 
transmite

ța unanimă a popoarelor de 
a trăi într-o lume a păcii, 
apelul subliniază că pro
punerile realiste ale R.P.D. 
Coreene cu privire la pro
movarea păcii în Peninsula 
Coreea și reunificarca paș
nică și independentă a 
Coreii, reprezintă o contri
buție la atingerea obiecti
velor Anului Internațional 
al l’ăcii.

care 
de

îl
LA DHAKA A AVUT 

LOC PLENARA C.C. AL 
P.C. DIN BANGLADESH 
care a analizat probleme le
gate de poziția partidului 
în vederea alegerilor par
lamentare de la 26 aprilie. 
Plenara a lansat un apel par
tidelor de opoziție de a 
prezenta la alegeri liste U- 
nice de candidați în toate 
districtele electorale.

90 LA SUTA DIN MU
NICIPALITĂȚILE NIPO
NE S-AU PRONUNȚAT îm
potriva proiectului de le

gc cu privire la reducerea 
cu o treime a numărului 
de instituții medicale de 
stat. Potrivit proiectului 
dc lege, care urmează să 
fie prezentat spre dezbate
re în parlament, aceste U- 
nități sanitare vor fi vîn- 
dute unor persoane parti
culare, iar spitalele și că- . 
minele de bătrîni, care nli 
vor putep fi vîndute, vor 
fi lichidate. '

PREȘEDINTELE ECUA
DORULUI, Leon Febres 
Cordero, a ridicat starea 
de urgență în țară, institui
tă în urină cu o săptămînă, 
ca urmare a rebeliunii U- 
nui grup de militari — in
formează agenția Reuler.

Recuperarea 
altor resturi ale 
navetei spațiale 

„Challenger4*
WASHINGTON 18 (A-

gerpres). — Una din nave
le de cercetare ale mari
nei americane a adus luni 
la Cape Canaveral contai- 

’ nere conținând și alte res
turi ale navetei spațiale 
„Challenger*' descoperite 
de scafandri pe fundul o- 
ceanului. NASA a refuzat 
să dea detalii suplimenta- 

descope- 
agenția 
Potrivit 

de agen-

re privind noile 
riri, menționează 
Associated Press, 
unor surse citate ... ____
ția AP, majoritatea restu
rilor cabinei spațiale și a 
rămășițelor astronauților au 
fost aduse deja pc țărm.

Africa : Problema dezvoltării
hotărîtoare pentru

Necesitatea organizării 
solidarității pe continent 
pentru ,a preveni efectele 
devastatoare ale unei situa
ții impuse, paralizante șî 
destabilizatoare este mai 
stringentă decît oricând. 
Această formă africană de 
luptă, care se înscrie în 
procesul global de emanci
pare, urmărește să fie un 
mijloc de asigurare a apă
rării colective a celor dez
moșteniți împotriva agre
siunilor care sînt, în acest 
caz, de ordin economic.

Ce înseamnă, de fapt, in
dependența deja dobîndi- 
tă și cea viitoare dacă, 
practic, în Africa se moa
re de foame și de malnu- 
triție ? Ce înseamnă ea 
dacă majoritatea popoa
relor planetei sînt con- 
strir.se la un regim dc de
pendență și la un statut dc 
izolare care le reprimă as
pirațiile către o dezvolta
re conformă posibilități
lor umane și resurselor lor 
naturale?

Toatc resursele de care 
dispune reflectă uriașa bo
găție a unui continent su
pus, din păcate, unui ade
vărat jaf. Un jaf sistematic 
consfințit de istoria colo-

DIN PRESA STRĂINĂ

o miză
următorul deceniu
o stare de sărăcie cvasi- 
absolută. Dintre cele 36 de 
țări cel mai puțin dezvol
tate din lume, 26 sînt afri
cana. Din această consta
tare globală rezultă că vi

G.REVOLUTION AFRICAINE")
•uiiiiuiiuiimHiuMiiiiimuiiiiiunimiimuiiHMiiHimi»
nială și continuat de actu
alul sistem internațional, 
care, aplicînd legea schim
bului inegal și alte instru
mente de dominație, im
pune o stare de exploatare, 
precum și relații discrimi
natorii.

Africa este, oare, o sur
să de bogății la discreție T 
Este vorba, în fapt, de dra
ma a 150 milioane de ființe 
înfometate, o dramă a 
rei răspundere istorică 
vine Occidentului...

Continent prosper, 
frica cunoaște, pa rad o.

că-
ce-

A- 
xal,

itorul Africii se exprimă 
în termeni de supraviețuire 
și de luptă neîncetată, pen
tru a împiedica dispariția 
a milioane de oameni a 
căror existență este ame
nințată zi de zi.

Povara cea mai grea pe 
care o suportă Africa a 
devenit și mai apăsătoare 
din cauza datoriei exter
ne, an de an tot mai mare. 
In 1972 datoria externă era 
de aproximativ 12,2 mili
arde de dolari; în 1983 a 
fost dc circa 150 miliarde 
de dolari, pentru ca în

RADIO

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Clinele electro
nic; Unirea: Secretul 
Apolloniei; Parîngul: Pa
loș contra paloș.

PETRILA: Domn pen
tru o zi.

LONEA: Barajul.
VULCAN Luceafă

rul: Cu cerul sub picioare.
LUPENI — Cultural: 

Burlacul căsătorit.

18,30 Fotbal: Kuusysi Lali- 
ti — Steaua Bucu
rești. Transmisiune 
directă de la Hel
sinki.

19.15 Publicitate.
20.15
20,35

Telejurnal.
Pe trepte de-mpli- 
nire. Emisiune 
versuri și 
(color).
Partidul
Român — 
novatoare, 
revoluționară.

de
cântece.

Comunist 
gîndire 
acțiune

Hunedoara.

URICANIi Prigoana. 21,05 Film în serial.
N.R. Eventualele mo „Cei patru Robin

dificări intervenite în son".
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci (color).

1.nematografice Județene Episodul
21,50 Telejurnal.

13,00 De la 1 la 3. Ra
diojurnal. Cincinalul 8. 
15,00 Buletin de știri. 
15,05 Clubul invitaților. 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
ITz i gorea Pron oe xp ros.
16,25 Cutezători pornim 
în viață. 16,35 Coordona
te economice. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 P.C.R. — 
Torța politică conducă
toare și dinamizatoare a 
societății noastre. 17,30 
Cîntece de Marin Con
stantin. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele serii. 
21,00 La sugestia dv. 
22,00 O zi într-o oră. 
Radiojurnal. 23,00 Rezul
tatele tragerii Pronoex- 
pres. 23,05 ! Nocturnă mu
zicală. 23,55—24,00 Bu- ' 
le tin de știri.

LA cele 18 primăveri tă
ticul și mămica îți doresc 
,,La mulți ani !“, fericire și 
succes. Smaranda Oblea. 
(6140)

V1ND Dacia 1310. nouă, 
Petrila. Strada T. Vladimi- 
rescu, bloc 36 C, ap. 11. 
(6156)

PIERDUT
serviciu pe 
Magdalena, 
I.A.C.C.V.J. 
declar nulă.

PIERDUT
calificare în
electrician de mină, 
în 5 octombrie 1982, 
numele Chi.șu loan, eliberat 
de IM. Lorica II declar 
nul. (6159)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogdan 
Tiberiu, eliberată de I.M. 
Paroseni. O declar nulă. 
(6158!

legitimație de 
numele Țipțer 

de 
O

eliberată 
Petroșani. 
(6160) 
certificat 
meseria

de
de 

emis
pe

COLEGIUL OE REDACȚIE: losif 8 A LAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSIATA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiv SPATARU

1984 să atingă nivelul de 
158 miliarde de dolari, iar. 
în anul următor —- 170 mi
liarde de dolari. In ultimii 
doi ani, volumul total 
datoriei reprezintă 150 
sută din P.N.B., după 
în 1983 fusese estimat 
51 la sută din P.N.B.

In fața crizei grave, 
creșterii vălului de

al 
la 
ce 
la

ft
măsuri 

protecționiste practicate de 
statele occidentale și a re
fuzului de a promova dia
logul Nord-Sud trebuie să 
se considere că, de acum 
înainte, este vitală bizuirea 
pe forțele proprii, afirmarea 
acestui principiu ea sursă 
inepuizabilă a eforturilor 
de emancipare. Africa dis
pune de suficiente mijloa
ce și experiență pentru ă 
aplica această filozofie a 
eliberării economice.

Africa Unită Și solidară 
nu poate fi decît suverană. 
Acesta este cel mai bun atu 
împotriva oricărei forme da 
agresiune, arma majoră îm
potriva tuturor sfidărilor.

publicitate
ANUNJURI DE FAMILIE

FIICA. Aurelia, fiul Andrei, nora Sonia, nepoții 
și strănepoții anunță cu adîncă durere încetarea din 
viată a celui care a fost

LOY IOSIF
Inmormîntarea are loc joi, 29 martie 1986, ora 

15,30, din strada Vilelor 8, Petroșani. (6161)

FIICA Rozi anunță cu adîncă durere încetarea 
din viată a scumpei sale mame

IIRIBAL CAROLINA 
înmormântarea va avea Ioc azi, ora 15, dc la 

capela din Iscroni. (6162)

S-AU scurs doi ani de lacrimi și durere de cînd 
moartea fulgerătoare l-a răpit dintre noi pe cel ce 
ne-a fost drag

SILAGHI FLORIAN
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre. 

Soția Mariana și fiul Alin, (6155)
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