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Glorioasei aniversări
a partidului,

iasă ': cinatirea faptelor de muncă
•’țr'■ — ------------ *— - .'--------------- . ■"”■• ■ ———

In Anul Internațional al Pacii
0 nouă și vibrantă expresie 

a angajării României In slujba 
apărării viitorului omenirii

Minerii, oamenii 
din Valea Jiului au 
cunoștință, împreună cu în
tregul nostru popor, cu viu 
interes și unanimă aproba
re de vibrantele chemări ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, adresate tutu
ror .popoarelor și statelor 
lumii, precum și de Decla- 
rația-Apel a Frontului De
mocrației și Unității Socia- Insuflețitoarele 
liste din Republica Socia
listă România, ’ adresată 
partidelor și organizațiilor 
democratice, guvernelor, 
tuturor popoarelor din ță
rile europene, din Statele 
Unite ale Americii și Ca
nada, de pe alte continen
te, documente ale recentei 
Plenare a Consiliului Na
țional , al F.D.U.S.

Date publicității 
la începutul Anului 
național al Păcii — 
să marcheze un 
semnificativ în 
marelui deziderat al ome
nirii — colaborarea și pa
ce în întreaga Iunie — a- 
ceste documente, ce se con
stituie într-un veritabil 
program al României so
cialiste pentru pace și de
zarmare, se adaugă multi
plelor inițiative și demer
suri de pace ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al .partidu
lui, președintele României 
socialiste, activității sale 
neobosite, prodigioase, per
manent îndreptată spre în
lăturarea primejdiei, unei

Pentru liniștea noastrâ 
și a urmașilor noștri

Revizia și repararea promptă a utilajelor — o ga
ranție a bunei funcționări a acestora la întreprinderea 
de utilaje Petroșani.

Foto: Al. TĂTAR

muncii noi conflagrații mondiale,
luat Aceste documente reprezin

tă o nouă dovadă a înaltei 
răspunderi pe care o ma
nifestă marele strateg al 
păcii, președintele Româ
niei socialiste, fqță de in
teresele vitale ale poporu
lui român și ale tuturor po
poarelor lumii, față de 
sparta civilizației umane.

” ; docu
mente apărute în această 
perioadă de început de an 
și cincinal, cînd poporul 
român este angajat cu e- 
lan, cu toate forțele în în
făptuirea istoricelor hotă- 
rîri ale1 Congresului ăl 
XIII-lea al .partidului, sînt 
o ilustrare grăitoare a le
găturii organice între poli
tica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, realizarea unui climat 
de .pace și liniște pe întrea
ga planetă, constituind con
diția sine-qua-non pentru 
ca programele . poporului 
ronjân de edificare a noii 
societăți, socialiste, de în
florire și propășire multi
laterală a patriei să poată 
fi înfăptuite pas'cu pas.

In spiritul acestor coman
damente ale omenirii, am
pla cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu face o 
analiză profundă și realis
tă a problemelor complexe 
ale lumii contemporane, 
formulîhd. în ceea ce pri-

Am urmărit cu viu inte
res desfășurarea lucrărilor 
Plenarei Consiliului Națio
nal al "Frontului Democra
ției și Unității . Socialiste, 
unde au fost prezentate 
principalele căi de acțiune 
ale poporului nostru pen
tru asigurarea unei păci 
trainice în lume. Așa cum 
arăta secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ma
gistrala cuvîntare pe care 
a rostit-o la forumul de
mocrației socialiste, reali
zarea programelor de dez- miner, șef de brigadă 
voltare economică 
lă pe caro și le-a 
fiecare națiune în

și socia>-
propus 

parte

nu se 
condiții de pace și destin
dere.

Am crescut și nt-arn for
mat ca om în anii luminoși 
ai socialismului și am be
neficiat, în cei aproajx? 20 
de ani de cînd lucrez la 
mină-, de cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehni
cii în minerit. Complexele 
mecanizate, și combinele de 
tăiere pe care le folosim în 
activitatea noastră din sub-

Nicolae ANORAȘIC,
la 

sectorul II, I.M. Paroșeni

pot înfăptui decît în

(Continuare în pag. a 2-a)

acum,
Inter- 
menit 

început 
realizarea

(Continuare în pag. a 2-a)

Onorarea sarcinilor la export
se execută acest produs, 
formațiile specializate de 
lăcătuși și sudori, conduse 
de Virgil Lupulescu, loan 
Popescu, Gheorghe SîrbU- 
lescu, Constantin Rovența 
acordă o deosebită atenție 
calității grinzilor, pe lîngă 
eforturile pentru . încadra
rea și chiar . devansarea 
termenelor de livrare. (S.B.)

Pe fluxul de 
al întreprinderii 
minier Petroșani

fabricație 
de utilaj 
se defini

tivează și urmează să fie 
livrat partenerilor de pește 
hotare, la începutul lunii 
aprilie, un nou lot de 700 
de grinzi articulate. După 
cum ne preciza inginerul 
Victor Scorodet, șeful ate
lierului din cadrul secției 
de susțineri miniere, unde

Urgentarea construcției de locuințe
Constructorii brigăzii nr. 

30 a ACM Petroșani, care 
lucrează la ridicarea unor 
obiective edilitare în ora
șul Vulcan, înregistrează 
o depășire a planului va
loric, pe primele trei luni 
ale anului, cifrată la 100 000 
de lei. Aceasta constituie 
un prim pas în onorarea 
sarcinilor >pc întreg anul, 
concretizate în darea în 
folosință a 141 de aparta-

mente. Printre fruntași se i 
numără muncitorii din 1 
formațiile coordonate dd i 
maiștrii Emil Șurdu și Mi- i 
hai Dobner. (V.S.)

Realizări ale 
forestierilor

Brigada condusă de Ion Divriceanu (sectorul I — I.M. T.upeni). o-formație cu 
rezultate pe măsura hărniciei component!lor ei. In imagine, schimbul condus 
de Ștefan Patrichi.
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Colectivul de muncă al , 
UFET Petroșani raportează 
depășirea, la zi, a planului, 
la unul dintre sortimente
le de bază ale activității 
de producție : de la înce
putul anului și pînă în 
prezent au fost realizați in 
plus 5000 de metri cubi 
de bușteni de fag pentru 
gater și derulaj. In felul . 
acesta, a fost posibilă Ii- 1 
vrarea către beneficiar, în .și, 
plus, a 1000 de metri cubi 
dc cherestea și a materiei 
prime pentru obținerea, în 
fabricile de profil, a în
semnate cantități de furni
turi pentru mobilă. Ea ob
ținerea acestor succese, o 
contribuție însemnată au 
avut-o forestierii din bri
găzile conduse de Mihai 
Maio.ș, Nicolae (labor și 
Mihai Drosd. (S.B.)

Hoturîrea colectivului 
de a intra în rîndul fruntașilor

Minerii sectorului I de 
la I.M. Uricani au început 
acest an cu rezultate deo
sebite în muncă. J Greu
tățile cu care s-au con
fruntat pe parcursul anu
lui trecut, cînd au rămas 
datori economiei naționale 
cu o însemnată cantitate 
de cărbune, au fost depă
șite. Prin punerea în func
țiune a două abataje fron
tale echipate cu stîlpi in- 
dividu <! și tăiere clasică, 
productivitatea muncii 
a urmat o curbă ascen
dentă, la fel ca și produc
ția extrasă zilnic. De fapt, 
cele aproape 4000 tone de 
cărbune extrase suplimen
tar de la începutul anului 
de minerii acestui sector 
sînt rodul muncii între

gului colectiv, care este 
hotărît ca în viitor să 
acționeze în același mod 
pentru realizarea și de
pășirea ritmică a sarcini
lor de plan la producția 
fizică entru a asigura 
țării, economiei naționale 
tot mai mult cărbune.

La depășirea sarcinilor 
de plan pe primul tri
mestru un rol hotărî tor 
l-a avut creșterea produc
tivității muncii, care în 
abataje a fost superioară 
sarcinilor planificate, în 
medie, cu 1600 kg pe post, 
însemnate sporuri de 
producție și productivi
tate au înregistrat în a- 
ceastă perioadă minerii 
din cele două. abataje 
frontale conduși de bri

gadierul Gheorghe Văsîi. 
IJe schimburi activitatea 
la cele două locuri de: 
muncă „cheie" ale secto
rului este coordonată și 
îndrumată de minerii Spi
ridon Scorpie, Mihai Crîș- 
maru, Ștefan Cârti și 
Gheorghe Curteanu, care, 
prin mobilizarea fiecărui 
om, utilizînd la îiialți pa
rametri utilajele din do
tare și prin folosirea in
tegrală a timpului de lu
cru lă front au reușit pe 
fiecare schimb să depă
șească productivitatea 
muncii planificată cu pes
te 2000 kg pe post. Nu

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Șantier de primăvară

/ Ample acțiuni gospodărești/ , 
in toată Valea Jiului

Primăvara și-a intrat în drepturi și, firesc, tre- - 
buie primită cum se cuvine. Primenirea naturii este, 
în fiecare an, însoțită și -de primenirea așezărilor 
noastre, primăvara fiind anotimpul curățeniei și or
dinii. Gospodarii municipiului nostru au avut o fru
moasă inițiativă — declanșarea unor ample acțiuni 
de curățenie și înfrumusețare, cu- participarea tutu
ror întreprinderilor și instituțiilor, a cetățenilor. - 
Sîmbătă și duminică, această acțiune a avut o mare 
amploare. In relatările noastre, cîteva aspecte :

PETROȘANI. O largă re, numeroase utilaje de
mobilizare, coordonată de încărcaț.
Consiliul popular munici- O largă participare în

Grijă pentru

pal, a condus la realizarea 
unor lucrări gospodărești 
de mare frumusețe și uti
litate. întreprinderile din 
Petroșani au sprijinit ac
țiunea cu 14 autocamioane, 
7 tractoare, 3 autocontaine-

cartierul Aeroport. Pe stră
zile Unirii, Aviatorilor, Vi
itorul, Saturn, sute de ce-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

fața orașului
PETRILÂ. Pe parcursul ț 

întregii săptămîni trecute i 
s-au desfășurat ample ac- ■ 
țiuni edilitar-gospodărești. ; 
S-au executat, prin contri
buția în munca a aproape 
3000 de cetățeni, lucrări de 
curățenie a orașului .și a- 
menajări de spatii verzi. ; 
In zona de agrement și în J: 
zona centrală a orașului au * 
fost plantați 200 de meste
ceni și larice, iar în fața 
blocului 31, spațiul verde ■ 
a fost împrejmuit cu gard 1 
viu. Pe întreg teritoriul o- ! 
rasului s-au rotunjit co- ; 
roanele pomilor fructi
feri și arborilor ornamen- : 
tali.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cîntecul adîncului“ 1986
A in

Sîmbătă și duminică, la 
Petroșani în sala de spec
tacole și foaierul Casei de 
cultură a sindicatelor va 
avta loc cea de-a XV-a e- 
diție a feștivalului-con- 
curs de muzică ușoară, poe
zie și artă fotografică, „Cîn
tecul adîncului".

Manifestarea, avînd ca
racter interjudețean, se în
scrie ca una dintre acțiu
nile politico-educative și 
cultural-artțstice de presti
giu ale Văii Jiului, bucu- 
rîndu-se an de an de o 
participare tot mai nume
roasă — tineri interpreți și 
creatori, dornici de afirma
re — precum și de prezen
ța unor personalități ale 
culturii românești.

Ediția a XV-a a festiva- 
lului-concurs „Cîntecul a- 
dîncului", organizată sub 
auspiciile Consiliului mu
nicipal de educație politică 
și cultură socialistă și con
siliilor județean și munici
pal ale sindicatelor este in
tegrată etapei de masă a 
celei de a Vl-a ediții a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Trofeele concursului, 
lămpile de aur, argint și 
bronz — simboluri ale 
muncii pline de abnegație 
a minerilor pentru a da 
patriei cît mai mult căr
bune, ale dragostei nețărmu
rite a oamenilor din 
lea Jiului pentru 
pentru frumos — 
plăti pe cei mai 
concurenți.

Vor fi prezenți 
festivalului Dan 
Horia Moculescu 
rh; ria Moculescu,

1906

preți curioscuți ai muzicii 
ușoare românești, poetul 
și ziaristul George Țărnea. 
fo; mațiile de muzică ușoa
ră „Color" și „Acustic", ca
re vor susține, potrivit pro
gramării, microrecitaluri de 
muzică și poezie pentru mi
nerii Văii Jiului contri
buind astfel plenar la reu
șita festivalului. Interpre- 
ții de muzică ușoară din 
concurs vor fi acompaniați 
de formația „Color" din 
Vulcan. Cele trei jurii vor 
fi prezidate de interpretul 
și compozitorul Horia Mo- 
culescu, poetul i 
Țărnea și artistul 
Aurel Florea.

- Pregătirile pentru 
curs' la această oră.

George 
plastic

Va- 
lumină, 

vor răs- 
merituoși

pe scena
Spătaru, 

și Ana- 
inter-

con- 
sînt 

aproape încheiate. Concu- 
renții sînt așteptați la Ca
sa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani cu aceeași 
ospitalitate cu care ne-am 
obișnuit, iar publicul din 
municipiu va putea fi din 
nou, alături de concurenți 
și invitați, trăind bucuria 
șr emoțiile. evenimentelor 
artistice de primă mărime.

J H. ALEXANDRESCU

noastră
0 nouă și vibrantă expresie a angajării 

in slujba apărării viitorului omenirii
(Urmare din pag. 1) început spre dezarmare, 

spre încetarea con
fruntărilor și trece
rea pe calea colaborării 
pașnice, i.
spre o lume a păcii, fără 
nici un fel de arme !“. 
In acest spirit — și în con
dițiile cînd cursa înarmă
rilor nucleare continuă 
din plin — cea mai strin
gentă măsură ce se impu
ne în cadrul Anului Inter
național al Păcii, se arată 
în cuvîntare, este încheie
rea unui acord general pri
vind încetarea experien
țelor nucleare de către toa
te statele. In cuvîntare se 
relevă, totodată, și alte mă
suri ce se impun pe calea 
dezarmării : realizarea u- 
nei înțelegeri pentru opri
rea militarizării spațiului 
cosmic și folosirea Cosmo
sului doar în scopuri paș
nice • rea L zarea unui 
cord pentru încetarea 

’plasării de noi rachete 
cleare cu rază medie de

vește Anul Internațional al 
Păcii, obiective clare, de o 
covîr.șitoare însemnătate 
pentru soluționarea în pers
pectivă a problemelor pă
cii și destinderii, cuvânta
rea constituindu-se într-un 
document de excepțională 
valoare politică pentru 
soarta păcii în întreaga lu- 
rne.

„Noi considerăm că Anul 
Internațional al Păcii tre
buie să determine acțiuni 
și înțelegeri concrete, reale, 
în direcția opririi cursei 
înarmării, a dezarmării și 
asigurării păcii ! — se sub' 
liniază cu toată limpezimea, 
in cuvin tarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S. Numai 
așa se va răspunde însem
nătății acestui An, voinței 
popoarelor ! Numai așa 
vom face ca, într-adevăr, 
acest An să marcheze un

acțiune în Europa și stabi
lirea unei date limită 
tru eliminarea celor 
tente ; elaborarea 

spre dezarmare, program complex de
“ ” zamiarc generală, în

trul căruia Să se afle de
zarmarea nucleară, dar ca
re să aibă în vedere toate 
armele, inclusiv Cele cla
sice. In acest cadru, un loc 
important ocupă propune
rile privind reducerea și 
încetarea cheltuielilor mi
litare.

Odată cu propunerile for
mulate pentru ca Anul In
ternațional al Păcii să fie 
marcat prin fapte concrete 
și înțelegeri corespunză
toare, președintele Româ
niei a adresat tuturor sta
telor și națiunilor întregii' 
lumi chemarea de a șe ac
ționa cu forțe unite și cu 
toată răspunderea pentru 
apărarea bunurilor celor 
mai de preț ale umanită
ții : viața, pacea pe 
mint.

pen- 
exis- 
unui 

de
cen

Pentru liniștea

și a urmașilor
noștri

(Urmare din pag. I)

teran sînt rodul gindii ii oa
menilor. De aceea, consider 
că toate cuceririle științei 
și tehnicii trebuie puse în 
slujba păcii și a dezarmării 
și, în special, a dezarmării 
nucleare pentru a scuti 
omenirea de un cataclism 
nimicitor.

Pericolul războiului 
clear trebuie să 
dar pentru aceasta 
popoarele lumii

a-
am- 
nu- pă-

Anîmati de înălțătoare idealuri
Cu vie mîndrie patrioti

că am luat cunoștință prin 
intermediul radioteleviziu- 
nii și presei de vibrantele 
chemări adresate întregii 
lumi prin magistrala cu
vîntare a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre-

Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România 
adresată, partidelor și or
ganizațiilor democratice, 
guvernelor, tuturor popoa
relor din țările europene, 
din Statele Unite ale Ame
rică și Canada, de pe alte 
continente, față de IJotărî-

ședințele României, ținută rea Consiliului Național al 
• - — ■ ■ " ’ F.D.U.S. de a marea ■ în

patria noastră „Anul Inter
național al Păcii", docu
mente care consfințesc voin
ța de pace a noastră a tu
turor, dorința de a crea 
noi și noi bunuri materiale 
și spirituale, de a contribui 
prin munca noastră la îm
bogățirea continuă a patri
moniului patriei, al întregii 
omeniri.

\nimate de profunde i- 
dealuri patriotice și revo
luționare, noi femeile din

în cadru] Plenarei Consi
liului Național al F.D.U.S., 
document politic major ex- 
primînd voința Unanimă a 
întregului popor roman de 
a trăi în pace și cooperare 
eu toate națiunile lumii.

Femeile din Valea Jiului, 
soții și fiice de mineri, ne 
exprimăm deplina aproba
re față de Declarația-Apel 
a Frontului Democrației și

Valea Jiului, muncitoare, 
cadre didactice și tehnico- 
inginere.ști ne alăturăm din 
inimă noii inițiative de 
pace a României socialiste 
cu convingerea că, făcîndu- 
rie pe deplin datoria ca oa
meni ai muncii, mame și 
soții, .contribuim, pe deplin 
la ’ afirmarea în continuare 
a României, a politicii sa- 

' le de pace și prosperitate, 
al cărei strălucit promotor 
este, secretarul general 

,<al partidului, tovarășul
Nicolae Cejitișescu, perso
nalitate de prim rang a 
lumii contemporane, omul 
care și-a dăruit întreaga 
viață bunăstării și fericirii 
patriei, triumfului păcii 
si

ții u jafului 
libertății iu lume.

Emilia MAN, 
președinta Comitetului 
municipal al femeilor

nu- 
dispară, 

toate 
trebuie

să-și unească glasurile pen
tru a fi aUzite. Nuniat în 
condiții de pace și destin
dere putem să desfășurăm, 
în subteran, o activitate 
rodnică, să extragem . cît 
mai piuit cărbune pentru 
a ridica patria noastră pe 
noi trepte de dezvoltare 
economică și socială.

Susțin din toată 'inima 
Declarația-Apel a F.D.U.S. 
adresată partidelor și or-, 
ganizațiilor democratice, 
guvernelor, tuturor popoa
relor din țările europene, 
din Statele Unite ale Ame- 
ricii și Canada, de pe alte 
continente, și exprim, liotă- 
rîrea întregii brigăzi de a 
extrage peste plan pînă îa 
sfîrșitul anului — an de
clarat An Internațional al 
Păcii — încă 5900 tone de 
cărbune, astfel incit plusul 
acumulat să . ajungă, labpes- 
te 10 000 de tone.

Hotărîrea colectivului
de a intra în rîndul fruntașilor

Ample acțiuni gospodărești
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

trebuie uitați nici mine- 
-rit Constantin Răngii do- 
vici, Vasile Cucu și Pe
tru Marcu, care împreu
nă cu șefii lor de schimb 
au acordat tot sprijinul 
mai tinerilor lor ortaci 
de a se acomoda cu mun
ca din subteran, de a în
drăgi această meserie 
bărbătească. Se poate spu
ne fără teama de a greși 
că au adunat în jurul lor 
mulți tineri, care acum 
își aduc întreaga contri
buție la realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. 
Dumitru Ivanovici, Mihai 
Spătaru.. Francisc Lucaci, 
Cornel Stan, Ion Haidău 
și Cornel Voicu sînt doar 
cîțiva dintre cei care au 
îmbrățișat cu toată dra
gostea această meserie.

„De fapt redresarea pro
ducției la sectorul I al 
I.M. Uricani nu este în- 
tîmplătoare — ne spunea

la
li- 
de 

creat

ing. Florian Diijr.uu, șe- 
ful sectorului. S-a muncit 
mult pentru a ajunge 
aceste rezultate.' Am 
cliidat vechile locuri 
muncă ce ne-au
multe necazuri, și, totoda
tă. am pregătit in bune 
condiții cele două fron
tale din care extragem în 
prezent aproape întrea
gă producție a sectorului. 
Totodată, fluxul de trans
port al cărbunelui de la 
cele două locuri de mun
că este' cu mult mai bun 
și ăsta datorită electro
mecanicilor din ' sector, 
care sub coordonarea 
maistrului Vaier Pavelo- 
riescu, l-au adus multe 
îmbunătățiri față de cel 
vechi".

La rîndul lui maistrul 
minier Petru Chingă a- 
răta : „odată eu pornirea 
noilor capacități de pro
ducție s-a îmbunătățit și 
activitatea de aprovizio-

nare a celor două locuri 
de muncă. Galeriile de 
acces se află in stare des-, 
tul de bună, puțin du-se 
să se aducă piesele de 
schimb necesare și ma
terialele pînă în imediata 

locapropiere a fiecărui 
de muncă".

„La toate acestea, 
tervine șeful sectorului, 
trebuie adăugată hotărî
rea oamenilor din fron
tale, ambiția de a se în
scrie în acest an, primul 
al actualului cincinal cu 
rezultate bune în muncă". 
Notăm în continuare că 
hotărîrea minerilor din 
sectorul I de la mina U- 
ricani este ca în trimes
trul II să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
încă 3000 tone de cărbu
ne, iar în semestrul II 
să obțină aceleași rezul
tate bune care să le asi
gure în acest an un loc 
fruntaș în întrecerea so
cialistă pentru a da țării 
cît mai mult cărbune.

in-

I

organizat în colaborare eu 
clubul sindicatelor. (Al. if.) 

DONĂRI. In evidențele 
Laboratorului de recoltare 
și conservare a : sîngelui 
Petroșani sînt înscriși, . în 
primele trei luni ale anu- 

....... .. . ------ ... .......... ; oa- 
troșani va > susține un nou meni ai muncii din unită- 
spectacol pentru oamenii ți le economice și din insti- 
muncii de la minele Lu7 tuțiilc municipiului. Au 

"■ "fost recoltați 540 de' . litl'i

CENACLU. Mîine, la Lu-
peni, cenaclul „Orizont" . . . ___
al Institutului -de mine Pe- lui, 2 255 de donatori;

tățeni au făcut curățenie in 
jurul blocurilor, au săpat 
ronduri pentru flori, au 
rotunjit coroanele copaci
lor, au . descongestionat 
crengile, l.îngă blocul nr. 
2, de.pe strada Saturn, mo- 

’ bilizați de președintele blo
cului, Constantin Cosolan, 

s i-am văzut la lucru pe Du
mitru Cojocarii, Teodor 
l..< za, Constantin Uliu, Lo
ja Leanu, de la JUMP, Ion 
Anton*, minerala Dîlja, a- 
jutați de ifronistul Joia Is
pas, de la I.M. Livezeni. 
Cartierul „Aeroport", a fost, 
îndeosebi sîmbătă, un ade
vărat șantier de primăva
ră. Aceeași imagine nd-au 
oîcrit-o cartierele „Car- 
pați", „Hermes", llie Pinti- 
lie și „Petroșani-Nord". In 
acestea din urmă. merită 
evidențiat faptul că unită-1, 
țile comerciale și ale co
operației meșteșugărești 
și-au amenajat, ca 'niște 
buni gospodari, împrejuri
mile. Trotuare curate, ron
duri săpate care 
florile.,.

In legătură cu
Iul dcndrologic,

Constantina Cri.șan, de la 
IGCL, ne informează că 
valoarea acestuia se ridica, 
în 1986, la peste.: 633.000 hi. 
Mai mult de 200 tuia, mag
nolii, eatalpa, primus, 
lus, 
56 000 fire gard viu,
11 000 trandafiri vor. îmbo
găți zestrea de frumos a 
reședinței noastre de mu
nicipiu.

mu-
cireși ornamentali, 

pești'

O concluzie- asupra 
erărilor • 
iești care 
Petroșani 
pen tru că

;-pioare, sînt in plină ,'dcsih- 
suiare. Toate acestea 
tru câ orașul nostru 
cit mai. frumos, cît mai 
Line îngrijit și gospodărit.

!«- 
cdilitar-goțps'Ha
se desfășosi'-J în 
este prom.*:- 
ele prese';‘frr"

așteaptă

materia
lo varasa

Sîmbătă și duminică i-am 
întîlnit pe cetățenii orașu
lui, în mod deosebit pc oa
menii muncii de la Prepa- 
rația'Petrila, minele Le
nea și Petrila, elevii de la. 
școlile generale hr, 6, 5, 2 
și 1 și pe locuitorii, din zo
nele asociațiilor dc! loea- 

. tari nr. 4 A, 4 B și 6, con
duși de deputății din con
siliul popular orășenesc 
Andrei Ștefan, Ludovic Nie- 
dermayer, Marcu Andronc, 
llie Pădure], Ion Puian, aii-

• grejjați în aceste ample lu-. GEANU)

fața orașului
crări de înfrumusețare a 
orașului.

După cum ne-a informat 
tovarășul loan Oi'za, vice
președinte al consiliului 
popular orășenesc, acțiu
nea de înfrumusețare a o- 
Fașului va continua și în 
săptămîna Următoare, când 
se vor planta 2000 de tran
dafiri și se vor semăna 500 
kg săinînță de gazon. Vor 
fi, de asemenea, curățate, 
prin contribuția în muncă 
a ’ cetățenilor, albiile pîrîu- 
rilor „Rîpă mare" și „Pîrîul 
cetătii", precum si a rîului 
Jiul' de Est. (H DOBRO-

BLOC; In cartierul „Ae- data de 1 aprilie și „Profe- 
roport" din Petroșani au siunea - doamnei’Warren" 
fost prezentate la recepție, (producție1 R.F.G.), pe data 
de către constructorii bri- de 3 aprilie, 
găzii nr. 20 a ACNÎ, pri- vor începe 
mele două scări ale unui (C.T.D.) 
nou bloc de locuințe. Este „ - . - 
vorba de blocul D; care va ’ CASA TORII, 
avea 44 de apartamente și 
care este ridicat de mun-

să de maistrul Constantin, elocventul, în
de singe, folosit la transfu- Mihăescu. (V,S.) 
zii, -la producerea gama- ’ '_
globuliriei. Un gest de so
lidaritate umană, pentru 
salvarea vieților omenești!
(S.B.)

Spectacolele 
la ora 18. i

B d dna ri u c, desenator 
nic. Tuturor, casă de 
tră .! (S.B.)

NAȘTERI. Pînă la

teh- mercurul țermoiriețrelor : j 
în ultima zi din martie au I 

stațiile I 
tro.șani, | 

minime de 5 grade și ma
xime de 17 grade. Scade, în 
schimb, grosimea stratului

pia- în ultima zi din martie au 
fost înregistrate, la stațiile 

30 meteorologice din Petroșani, 
martie, în orașul Petroșani 
s-au înregistrat, de la în
ceputul anului, 410 nașteri. I 

I I
Ofițerul stă

rii civile din orașul Petro- 
.. ...... șaili a consemnat, în acest

citorii din formația coijdu- ări,.de 180 de ori atît de . . . ... .... asemenea
împrejurări, „Da !“. Cea 

CINEMATECA. Progra- 90-a pereche de tinerii,
mul cinematecii, cuprinde, ^erau ^meiat o noua 
în această săptămînă,. Iii- este forraata dln’
mele „Doctor în filozofie" Ionel Doru Dobrescu, to- 
(producție iugoslavă), pe pograf de mină si - Claudia

CI.XXU.AUtI,' 
Cel mai recent 
de naștere a fost 
pe numele Melina 
șa ilieș, aJ treilea 
familiei Gica și . 
Ilieș, cabanieri la 
Florii", Viitorilor 
ai municipiului nostru le 
urăm, și pe această cale, co
pilărie fericită! (C.T.D.)

METEOROLOGICA. Urcă

certificat dc -zăpadă : a ajuns la 27
Paring, 

un 
grade

de centimetri, în 
șuti temperaturi. de 
grad (minima) și 10 
(maxima). (S.B.)

Rubrică realizată
C.T. DIACONU

eliberat 
Brindu- 
copîl al 
Tiberiu 
„Lunca 

cetățeni

Vor fi 
artiști 

parti c-i- 
artei și

asemeneapeni și Bărbățeni. 
prezenți pe scenă 
amatori studenți, 
panți la Festivalul 
creației studențești. Spec
tacolul va avea loc cu în
cepere de la ora 18 și este



înaintașii și apărătorii, ia antipozi
JIUL PETROȘANI — 

AURUL BRAD 4—2 (3—1). 
Localnicii s-au .încălzit 
greu, cumpăna balanței a 
rămas .suspendată nețlecis 
aproape un sfert de oră, 
întrucît fie că cele două 
divizionare B se cunoșteau 
Întrajuns încît să găsească 
soluții de contracarare a 
intențiilor adverse, fie că 
înaintașii Jiului s-au pri
pit In fazele decisive, între 
rateori și-au înscris numele 
Lăsconi (8), Vancea, (10), 
Bâluță (14). Asediul la 
■poarta lui Rudisuli a fost 
încununat cu succes, abia-' 
în min. 15, cînd apărătorul 
buturilor din Brad a res
pins lovitura de cap expe
diată de Vancea, dar nu 
s-a putut opune șutu
lui lui Lăsconi : 1—0. Pri
ma încercare de contraatac 
a oaspeților, după ratările 
lui Vancea (24) și Găman 
(31), a avut sorți de izbîn- 
dă, datorită mai ales pla
samentului defectuos al 
fostului lor coechipier Mer- 
lă, rămas simplu spectator 
la un-doi-ul dintre Csontos 
și Gostar (36)* primul reu
șind să-l îngenuncheze pe 
mereu tînărul Homan: 1—1. 
Relansată, partida și-a 
mutat imediat ostilitățile 
în careul oaspeților, șutul 
lui Găman (37) a prevestit 
ambiția liderului de a-și 
onora cartea de vizită. Do
uă minute mai tîrziu, in* 
terceptînd centrarea lui 
V. Popa, Vancea a fost 
„îmbrățișat" de Rudisuli. 
Duelul celor doi s-a soldat 
cu penalty în favoarea fiu
lui, transformat cu sigu Andrei APOSTOL

Șutul imparabil al Iui Vancea (în ,medalion), încununează o evoluție (excelen
tă (și) în partida de duminică. Saltul exasperat al lui Rudisuli este tardiv...

Foto : AI. TĂTAR

ranță de percutantul î- 
naintaș central al Jiului. 
De fapt, în al treilea 
meci oficial al său sub cu
lorile Jiului, Vancea a 
confirmat; deja duminică, 
spre exemplu, în min. 42, 
a oferit suporterilor un re
cital de clasă, lecția de ra
finament tehnic închein- 
du-se cu un șut de excep
ție, în. colțul lung: 3—1.

Cu Mulțescu reintrat în 
centrul liniei mediane. Jiul 
a prins aripi în repriza 
secundă, frecvența și preci- 
z:a tirului au sporit, Ru-

Fotbal, divizia B
drsuli s-a opus cu succes 
șuturilor lui Lăsconi (53, 
59), Băluță (60) și Găman 
(66). Transferarea lui Lăs
coni pe aripă, posibilă da
torită atacantului .central 
„de meserie" Vancea,, dar 
și inspirației antrenorilor, 
are darul de a lărgi aria 
combinați vă și dt> pătrun
dere a înaintării ; pornit 
într-o astfel de cursă in 
min. 67, Lăsconi a foăt sto
pat, prin fault, în față ca
reului mare. Inedită, sciie- 
ma de execuție a loviturii 
libere a produs efectul 
scontat, prin violentul și 
plasatul șut al fundașului 
Stana : 4—1.

Cum divizionara B din 
Valea Jiului își atinsese 
plafonul diferenței de for
fait, în dorința spectacolu
lui, a permis adversarilor 
să îndrăznească mai mult ; 
după o nouă ratare a lui 

Lăsconi (75), Csontos a in
tuit un traseu cu puține 
piedici pe aripa dreaptă, 
care S-a dovedit breșă în 
dispozitivul advers. încă 
înainte de a-și dezvălui in
tențiile, a fost faultat, gra
tuit, în careu, de Merlă. 
Penaltiul executat de ace
lași Csontos n-a putut fi 
parat de Tonta i 4—2. Cele 
două combatante incheia- 
seră deja conturile...

Victoria Jiului bucură, 
nu numai ca. aport la con
solidarea zestrei liderului, 
ci și prin comportarea au
torilor ei, exceptînd, bine
înțeles, minutele de inex
plicabilă cădere psihică. 
Vancea da, iată, în sfîrșit 
omul de gol al Jiului, cu 
calități tehnice de invidiat, 
știe să se implice în fazele 
de finalizare, dar vine' și 
în ajutorul apărării. Cu un 
serviciu de . pase excelent' 
al mijlocașilor, el reușește 
să „descuie" lacătul advers, 
fie prin șuturi puternice, 
fie creînd culoare pentru 
extreme. Aplombul ofen
siv contează și în deplasa
re, rezultatul de la CFR 
Timișoara confirmă. Din 
păcate, alarmantă devine 
situația în ultima linie, 
este deci cazul să se încer
ce și alte soluții pentru 
tandemul central. De altfel, 
din tabăra învingătorilor 
au excelat : Vancea, Mul
țescu, Găman, Stana?

JlUIî i Homan (Toma) — 
V. Popa. Merlă, Neagu, Sta
na — Szekely, Sălăgean 
(Mulțescu), Găman — Bă
luță, Vancea, Lăsconi.

Schi (Jn succes de prestigiu al schiorilor 
noștri în Cupa veteranilor — Semenic

Sinlbătă, 29 „martie, pe 
. piftiile de schi din masivul 
Semenic s-au desfășurat în-; 
trecerile celei de-a XlX-a 
ediții a. Cupei . veteranilor. 
Printre cei 200 de partici
pant! din Reșița, Brașov, 
Timișoara .și București, s-au 
numărat și schiorii vete
rani din Lupeni, Petroșani 
și Vulcan, care au repre
zentat cu cinste municipiul 
nostru. In cea mai specta
culoasă probă, cea de sla
lom, desfășurată în două 
manșe pe pîrtia care cu 
două săptămîni în urmă 
a găzduit finala pe țară 
a Cupei U.T.C., reprezen
tanții schiului din Valea 
Jiului au realizat cei mai 
buni timpi la toate catego
riile de vîrstă. Pe locurile 
I s-au situat, astfel, la ca
tegoriile de vîrstă eșalona
te de la 35 de ani în sus, 
din cinci în cinci ani, pînă 
la 70 de ani. Ion Stoica și

Campionatul județean de fotbal

un
pe

Go-

PARINGUL LONEA — 
VOINȚA ILIA' 2—2 (0—2). 
Chiar din startul partidei 
oaspeții atacă în valuri. 
Ritmul alert al acțiunilor 
scoate din dispozitiv com
partimentul defensiv al e- 
ciiipei gazdă, care neglijea
ză marcajul direct, lăsînd 
spații largi in apărare. Pe 
un asemenea culoar, în 
mih. 15 atacantul Ister, pă
trunde în careu și, cu 
șut plasat, îl învinge 
portarul j'opescu : 0—1.
Iul impulsionează și mai 
mult jocul bun al oaspeți
lor, care domină autoritar. 
Nu trec debit 5 minute și 
jucătorii de la Ilia înscriu 
din nou prin . Iulian Mihuț. 
Scorul devine 2—-0 pentru 
Oaspeți. După pauză deși 
au marcat de două ori, în 
minutele 60 și 75, autorul 
golurilor —Mircea Mareș? 
ogalînd scorul pe trfbela de 
marcai. jucătorii de la Pa- 
rîngul Lonea prestează 
același joc mediocru din 

Lidja Keltz din Vulcan, Du
mitru Bîrlida, Alexandru 
Acs din Petroșani, Pavel 
Kovacs din Vulcan, Adal
bert Kato din Lupeni, Gri- 
gore Covaci din Vulcan. La 
categoria de vîrstă 46—50 
ani, unde s-a aliniat la 
start cel mai mare număr 
de participanți și unde s-a 
înregistrat cea mai vie dis
pută,, primele ,.cin ci locuri 
au fost ocupate de schiori 
din Valea Jiului. Cel mai 
bun timp al pîrtiei a fost 
realizat de cunoscutul sal- 
vamontist Dumitru. Bîrlida, 
din Petroșani. Probele de 
schi fond au fost dominate 
net, de asemenea, de repre
zentanții municipiului Pe
troșani care au ocupat ma
joritatea locurilor I și II 
la toate' categoriile de 
vîrstă

Prezenți în al șaselea an 

care a lipsit angajamentul 
în finalizarea fazelor.

Rezultat la juniori : 16—0 
pentru gazde !

Vasile BELDIE, 
corespondent

MINERUL URICANI — 
CFR PETROȘANI, 5—0 (4— 
0). Jocul dintre cele două 
formații a fost net dominat 
de echipa gazdă care nu a 
lăsat nici o speranță oaspe
ților. In prima repriză e- 
chipa minerilor a practicat 
,un joc ofensiv obligîndu-i 
pe jucătorii de la CFR să 
se apere în 7— 8 oameni. 
Cu toate acestea, ei nu reu
șesc să mențină rezultatul 
alb decît pînă în minutul 
16, cînd Nagy face o cursă 
pe partea dreaptă pînă pe 
linia de fund, unde cen
trează pînă la Olar, lovitu
ră de cap a acestuia din 
urmă și... 1—0. In min. 21
același Nagy, pleacă într-o 
cursă printre apărătorii ad- 
verși, ajunge față în față 
cu portarul oaspete, este 

consecutiv la Cupa vetera
nilor care este organizată 
în , Semenic de Asociația 
sportivă a Combinatului 
Siderurgic din Reșița, re-, 
prezentanții1 schiului din 
Valea Jiului au dobîndit 
astfel ur> frumos succes;

întrecerile de schi au 
constituit un exemplu de 
deplină sportivitate, bucu- 
rîndu-se și de o organizare 
ireproșabhă. de sprijinul 
formației ,;Salvamont" din 
Reșița, a brigăzii de arbitri 
în care au fost prezenți și 
reprezentanți ai Federației 
Naționale de Schi.

In cadrul unei festivități 
desfășurate în sala Nedeia 
a complexului turistic, din 
Semenic, cîștigătorilor pe 
categorii de vîrstă le-au 
fost înmînate cupe, plache
te și diplome.

Viorel STRÂUȚ 

acroșat și arbitrul, fără 
ezitare, indică punctul de 
la 11 metri. Lumperdean cu 
un șut sec și precis ridică 
scorul la 2—0. In min. 32, 
la o îngrămădeală în fața 
porții, Dinis, după ce dri
blează mai mulți adversari, 
trimite mingea în poartă:
3—0. Nu trec decît 4 mi
nute și Nagy execută un 
corner, mingea cade în 
fața porții adverse de unde 
Olar o trimite cil un șut 
scurt în plasă, făcînd ca 
scorul să devină 4—0, re
zultat cu care se încheie 
prima repriză.

Repriza secundă este do
minată tot de gazde, dar 
acestea par mulțumite de 
rezultat. In min. 60 oaspe
ții comit henț în careu și ” 
asistăm Ia o lovitură de la 
11 metri. Șutul lui Chiri- 
țbiu face ca scorul să de
vină 5—0. ;

La juniori, 3—2 pentril
Minerul Uricani.

Ilie COANDREȘ, 
corespondent

Divizia A
REZULTATE TEHNICE: A.S.A. Tg. Mureș — 

F.C.M. Brașov 0—0, Corvinul Hunedoara — F.C.Olt 
6—0, Petrolul Ploiești — F.C. Bihor 2—0, „U“ Cluj- 
Napoca — Chimia Rm. Vîlcea 3—0, F.C. Argeș — 
S.C. Bacău 4—3, Gloria Buzău — Rapid București
4—2, „U“ Craiova — Poli. Timișoara 5,- 0.

Tg. Mureș, Poli Timișoara — Gloria Buzău, F,C. Bi
hor — Rapid, Victoria —Petrolul, Chimia — F.C. Ar
geș.

CLASAMENTUL
1. Șleau,i 21 17 3 1 41- 9 37
2. Sportul studențesc 20 .11 •7 2 44-19 29
3. „U“ Craiova 21 12 4 5 37-16 28

.4. Dinamo 20 11 5 4 32-16 27
5, F.C. Argeș 21 9 5 7 24-25 23
6. Petrolul 22 7 9 6 20-24 23
7. Corvinul 21 10 *2 9 53-25 22
8. Poli. Timișoara 21 10 1 10 37-37 21
9. Gloria 21 8 4 9 40128 20

10. ,,U“ Cluj-Napoca 21 8 3 10 24-24 19
11. Chimia 21 8 3 10 25.27 19.
12. S.C. Bacău 21, 9 0 12 30.33 18
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 6 5 10 17.26 17
14. Rapid 21 7 3 11 24-36 17
15. F.C.M. Brașov 21 7 3 11 13.40 17
16. F.C. O1Ț 21 „5 5 11 .18-37 lai
17. Victoria București 20 4 6 10 18,29 14
18. F.C. Bihor * 21 ■ 3 4 14 16-44 10

ETAPA VIITOARE: S.C, Bacău — ,U“ Craiova,
Sportul studențesc — „U“ • Cluj-Napoca., F.C.M. Bra-
șov — Corvinul, F.C. Olt — Dinamo, Steaua — A.Ș.A.

Divizia B, seria a IlI-a
REZULTATE TEHNICE: (etapa a XX-a): Armatura 

Zalău — Olimpia S.M. 2—1, C.I.L. Sighet — înfrăți-' 
rea Oradea 0—0, Strungul Arad — C.F.Ș. Timișoara
5-—1, Mecanica Orăștie — Minerul Lupeni 1—0, Mi
nerul Cavnic — Gloria Bistrița 2—I, Jiul Petroșani 
— Aurul Brad 4—2, F.C. Maramureș — ’C.S. U.T. A- 
rad 3—0, Mureșul Deva — Unirea Alba Iulia 2—1, 
Minerul Bocșa — C.S.M. Reșița 0—0.

C L A SA M L N TUL
1. JIUL PETROȘANI 20 15 2 3 38.13 32
2. F.C. Maramureș 20 n 6 3 ' 32-10 28
3 Gloria Bistrița 20 ii 3 6 45*16 25
4. Olimpia Satu Mare 20 9 3 8 37-27 21
5. Minerul Cavnic 20 ' 1.0 1 9 ’ 30-27 •. 21
6. C.I.L. Sighet 20 .9 3 8 21-28 21
7. C.S.M. Reșița 20 7 6 7 22-19 20
8. Mecanica, Orăștie 20 8 4 8 29-30 20

. 9. C.S. U.T, Arad 29 10 0 10' 25-27 20
10. Mureșul Deva 20 10 0 10 25-29 20
11. Strungul Arad 20 7 5 8 31-27 1.9
12. Metalul Bocșa 20 7 > 8 23-36 19
13 Aurul Brad 20 8 2 L0 19-25 18
14. Armătura Zalău 20 7 3 10 .17-30 17
15. înfrățirea: Oradea. 20 5 6 9 14.21 16
16. C FR. Timișoara 20 d 3 11 18-27
17. Unirea. Alba Iulia 20 7 1 12' 26-40 15
18. Minerul Lupeni 1 20 5 3 12 14-34 13

ETAPA. VIITOARE (duminică, 6 aprilie): Gloria 
Bistrița, — Metalul Bocșa, Unirea Alba Iulia — Mi
nerul Cavnic, C.Ș.M. Reșița — C.IX. Sighet, Olim
pia S.M, — Strungul Arad, Minerul Lupeni — Aurul 
Brad,, C.S. U.T. Arad — Armătura Zalău, Jiul Pe
troșani — Mureșul Deva, înfrățirea Oradea — F.C. 
Maramureș, C'.F.R.. Timișoara.. --- Mecanica Orăștie.

Divizia C, seria a VlII-a
REZULTATE TEHNICE : CFR Simeria — Uni

rea Sînnicolau Mare 3—0? Victoria Caransebeș —O- 
bilici Sînmartinu Sîrbesc 4-țO, Strungul Chișiheu 
Criș — Dacia' Orăștie 3—0, UM Timișoara — Șoimii 
Lipova 0—O; Minerul Paroșeni — Victoria Călan 5—0, 
CSM Lugoj. — CSM Caransebeș 2—1, Unirea Tom
natic — Minerul-Știința Vulcan 4—0, Minerul Certej 
— Rapid Arad 2—1.

C L A SA M E N TUL
1. Minerul Paroșeni 17 9 3 5 36—14 30
2. Strungul Chișineu 17 9 2 6 26—17 29
3. CȘM Lugoj . . • .17 9 1 7 24—21 28
4. UM Timișoara 1 .'17 8 4 5 24—24 28

‘5. Unirea Tomnatic 17 8 3 6 27—15 27
6. Rapid Arad 17 8 1 8 29—19 25
7. Șoimii Lipova 17 8 1 8 30—31 25
8. CFR Simeria 17 8 1 8 26—31 25
9. Minerul-Știinta Vulcan 16. 7 3 6 23—19 24

10. Victoria Călan 17 7 3 7 13—25 24
11. Obilici SînmartinuSîrb. 17 .7 2 8 36—21 23
12. Unirea Ș. Mare 17 7 1 9 24—27 22
13. Dacia Orăștie 17 7 1 9 18—30 22
14. Victoria Caransebeș 16 6 2 8 19—30 20
15. Minerul Certej 17 6 1 10 18—35 19
16. CSM Caransebeș ? ' 17; 5 3 9 14—26 18

ETAPA VIITOARE: Obilici Sînmartinu .Sîrbesc
•— Minerul Paroșeni, Dacia Orăștie — Minerul Cer
tej, Șoimii Lipova — Victoria Caransebeș^ Unirea 
Tomnatic — Victoria Călan, Rapid Arad — UM Ti
mișoara, CSM Caransebeș — Strungul Chișiiicu Criș, 
CSM Lugoj — CFR Simeria, Unirea Sînnicolau Mare 
— Minerul-Știința Vulcan.
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^CTU^LITklTFa »N LU/ME Din lumea științei și tehnicii
în dezbaterea poporului polonez

Proiectul Tezelor pentru 
Congresul al X-lea al P.M.U.P.

VARȘOVIA 31. (Agerpres), 
Conform hotărîrii plenarei- 
C.C. al P.M.U.P., a 'fost pus 

. in dezbaterea partidului, 
a întregului popor, proiec
tul Tezelor pentru Congre
sul al X-lea al P/M.U.P.

Documentul subliniază că 
" realizările din ultimii ini 

creează premise social-e- 
conomice pentru o dezvol
tare continuă. Aceste rea
lizări trebuie întărite și 
îmbogățite.

In document se sublinia
ză că în anii 1986—1990 o- 
biectivele social-economice 
strategice sînt i întărirea și 
consolidarea capacității e- 
conomiei de a se dezvolta 
eficient și echilibrat; asi

gurarea îmbunătățirii trep
tate a condițiilor de trai 
ale poporului. Condiția 
îmbinării acestor două o- 
biective este progresul ra
dical în creșterea eficienței 
economice.

Tezele rezervă un loc 
important sarcinilor privind 
dezvoltarea vieții sociale 
a țării.

Partea finală a Tezelor 
este consacrată rolului 
P.M.U.P. ca forță motrice 
de dezvoltare a patriei 
noastre, rclevînd necesita
tea intensificării procesu
lui de întărire a legăturii 
partidului cu clasa munci
toare.

Afganistanul — pe calea înfăptuirii 
programului economic și social

KABUL 31 (Agerpres). La 
Kabul a avut loc plenara 
lărgită a C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului și 
a Consiliului Revoluționar 
al R.D. Afganistan.

In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, Sultan Aii 
Kashtimand, președintele 

isiliului de Miniștri, a 
arătat că reforma agrară 
și a apelor va continua să 
se înfăptuiască pe baza 
principiilor participării

largi a maselor țărănimii 
muncitorești, în strictă con
formitate cu legalitatea re
voluționară, cil tradițiile 
și obiceiurile țarii.

In cadrul dezbaterilor, 
s-a relevat că reforma tre
buie să constituie mijlocul 
principal de unire! a ma
selor țărănești în jurul 
partidului și guvernului, 
de atragere la înfăptuirea 
programului economic și 
social al Partidului Demo
cratic al Poporului.

Marș antirăzboinic de masă
LUXEMBURG 31 (Ager

pres). _Lc Luxemburg s-a 
desfășurat un marș anti, 
războinic de masă, relatea
ză agenția TASS. El s-a 
desfășurat sub deviza „Să 
fie lichidate toate tipurile 
de arme nucleare". In ca
drul mitingului organizat 
cu acest prilej, vorbitorii

au cerut transformarea Eu
ropei într-o zonă fără arme 
nucleare.

Asemenea acțiuni pentru 
încetarea cursei înarmă
rilor șl trecerea la dezar
mare se organizează în fie
care primăvară la Luxem
burg, de trei ani consecutiv.

Maladii incurabile cauzate de 
experiențele nucleare

TOKIO 31 (Agerpres). 
Din inițiativa UNESCO, lă 
Tokio se desfășoară un - fo
rum internațional .pentru 
pace, la care participă oa
meni de știință și activiști 
.pe tărîm social din Noua 
Zeelandă. Fiji, Canada și 
Republica Palau.

Aproximativ 150 000 de 
locuitori din insulele! situa
te în zona centrală și de 
sud a Oceanului Pacific 
sînt condamnați la moarte

lentă sau și-au pierdut de
ja viața ca urmare a unor 
maladii incurabile cauzate 
de experiențele nucleare 
efectuate de Statele Unite, 
Franța și Marea Britanic în 
această zonă, a declarat re
prezentantul Republicii Pa
lau, Damaris Kosiba..

F articipanții ia forum 
au- cerut încetarea imediată 
a tuturor experiențelor nu
cleare.;-

UGANDA

Armata Națională de Rezistență 
a eliberat întreg teritoriul țării

KAMPALA 31 (Agerpres). 
Președintele Ugandei, Yo
weri Museveni, a anunțat 
că Armata Națională de 
Rezistență a eliberat întreg 
teritoriul de ultimele efec
tive armate punînd astfel 
capăt războiului, a anunțat 
postul de radio Kampala,

citat de agențiile interna
ționale de presă. In decla
rația făcută cu acest, pri
lej," președintele Museveni 
a relevat că noul guvern de 
la Kampala va urmări uni
ficarea poporului ugandez, 
reorganizarea instituțiilor 
guvernamentale și redresa
rea economică a țării.

In U.R.S.S. a început tes
tarea unui tren electr io 
principial nou — ER-29 — 
proiectat și construit la 
Riga, relatează agenția 
TASS. Pe baza sporirii pu
terii motoarelor, , acesta 
dezvoltă viteze mult* mâi 
mari dcc.ît tipurile ante
rioare. Principala noutate 
constă însă în faptul că uri 
sistem automat recuperea
ză energia electrică în tim
pul frînărli trenului și o 
restituie în rețeaua de1 con
tact. In acest fel, trenul 
este transformat, practic, 
într-o centrală care furni
zează, .periodic, energie e- 
lectrică.

După șase ani de cerce
tări, specialiști ai compa
niei nipone „Mitsubishi E-

Iectric" au anunțat desco
perirea unei tehnolc^ii care 
permite sudarea a două 
metale, fără topire, utiliza
rea căldurii sau presiunii. 
Agenția Reuter informea
ză că în esență, . pentru 
sudarea unei bucăți de cu
pru cu una de argint s-a 
recurs, în prealabil, lă (po
lizarea ultrafină a suprafe
țelor celor două piese care 
au fost introdusă apoi în
tr-o cameră cu vid. Cape
tele pieselor s-au unit, în 
aceste condiții, prin intra
rea în acțiune a forței de 
atracție reciprocă a atomi
lor. Noul procedeu — notea
ză agenția citată — ar pu
tea-1 avea importante utili
zări în producția unor a- 
parale electronice de mare 
precizie, elemente de cir
cuite optice sau j activități 
în spațiul extraterestru.

MEMENTO!
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Superman, I-II; 
Unirea : Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează; 
Parîngul : Cînteeele mării.

LONEAi Inimă rece.
VULCAN — Luceafărul: 

Paloș contra paloș.
LUPENI — Cultural i

Cursă infernală.
URIC ANI: Timpul do

rințelor.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cinema
tografice Județene Hune
doara.

TV.
-I

1 s

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în 

nomie.
20,30 Invățămîntul puter- 

ee- 

ale

eco-

ș

1 
i

nic racordat la 
rințele prezente 
de perspectivă 
societății. Reportaj. :

20,45 Film artistic (color). |
Memoria. •
Producție a studiou- j 
rilor bulgare. Pre- ; 
mieră pe țară. 1

21,50. Telejurnal. i

Succese ale 
economiei bulgare

In cel de-al nouălea cin
cinal (1986—1990) și în în
treaga perioadă pînă în a- 
nul 2000, în R.P. Bulgaria 
urmează să fie înfăptuite 
profunde transformări ca
litative în sfera economică 
și socială, Relatează agenția 
Sofia-Press. Pînă la sfîrși- 
tul secolului, baza tehnico- 
materială a industriei și 
agriculturii bulgare urmea
ză să fie reorganizată pe 
o bază corespunzător ce
lor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.. In a- 
ceastă perioadă, producti
vitatea socială a muncii va 
crește de 2—2,5 ori față de 
anul 1985, iar în sectoarele 
cele mai importante — de 
3—4 ori.

VALOAREA globală a 
tuturor reziduurilor indus
triale refolosite în'ultimii 
cinci ani de industria R.P. 
Ungare a crescut cu 82 la 
sută față de perioada ante
rioară de cinci ani, relatea
ză agenția MTI. Numai în 
anul 1985, ea a fost de 11,5 
miliarde de forinți față de 
6,3 miliarde în anul 1980._ 
Pentru refolosirea rezidu
urilor industriale au fost 
construite 142 unități de 
producție, menționează a- 
gcnția.

INDUSTRIA laoțiană s-a 
îmbogățit cu o nouă capa
citate de producție. Astfel, 
după cum informează a- 
genția KPL, în districtul 
Hatsayphong, provincia 
Vientiane, a luat recent 
ființă o fabrică de hîrtie, 
prima de acest gen cons
truită în țară. Noua unita
te livrează la ora actuală 
două sortimente de hîrtie. 
Materia primă pentru fa
brica din districtul Hatsay
phong e constituie rezidu
urile de hîrtie.

O SOCIETATE brazilia
nă, „Citrosuco Paulista", va 
construi în statul Sao Paulo 
primele două distilerii ca
pabile să producă alcool 
din coji de portocală, in
formează revista franceză 
„Science et Vie"..

UZINELE de echipament 
electrotehnic din Dresda 
au înscris în nomenclato
rul lor de fabricație și 
instalații care pot genera... 
fulgere artificiale de șase 
milioane volți. Evident, a- 
ceste’ instalații au un scop 
practic — testarea echipa
mentelor liniilor de înaltă 
tensiune, efectuarea de 
cercetări în domeniul trans
portului energiei electrice.

PENTRU PRIMA OARA 
în istoria medicinii, o fe
meie care a primit un o- 
vul fecundat „in vitro" a

dat naștere, la un spital din 
Londra, la- cinci gemeni — 
relatează ziarul britanic 
„Sunday People", citat de 
agenția EFE. Cvintuplii, 
toți băieți, s-aU născut cu 
o greutate variind între 828 
și 956 grame. Mama, Linda 
jakobs-sen, profesoară în 
vîrstă de 33 de ani, și nou- 
născuții se simt bine.

ANUAL, în R.F. Germa
nia se sinucid aproximativ 
13 000 de persoane, s-a a- 
nunțat în cadrul unei con
ferințe de presă la Bonn. 
Cei mai mulți sinucigași 
sînt bărbați de peste 70 de 
ani, tineri între 15—19 ani.

O PARTE dintre cele 
șase membre ale expediției 
internaționale „Femeile spre 
Pol" au .pornit într-o nouă 
tentativă de a cuceri Polul 
Nord, relatează agenția 
TASS. Prima încercare, or
ganizată recent, a fost a- 
bandonată, după numai cî- 
teva zile de drum, din cau
za timpului extrem de ne
favorabil.

• "• •••••••• ••••••••
Reforma CEE amînată sine-die

Piața comună agricolă... 
a fost atacată pe toate 
fronturile, dar reforma sa 
indispensabilă are puține 
șanse de a vedea lumina 
zilei într-un viitor apropiat 
—’se apreciază în cercurile 
comunitare din Bruxelles.

Confruntați "cu diminua
rea prețurilor pe piața 
mondială și epuizarea re
surselor financiare ale CEE, 
miniștrii agriculturii ai 
„celor 12 s-au dovedit ne
putincioși, în cursul dezba
terilor de două zile de la 
Bruxelles, în acțiunea de a 
degaja Uri punct de vedere 
comun, clar, asupra viito
rului politicii lor agricole.

Voința manifestată de 
Franța și R.F. Germania de 
a acționa împreună, la 
Bruxelles, pentru a împie
dica orice scădere a veni

nurilor agricultorilor lor a 
mclinat balanța în favoarea 
funcționării actualei piețe 
comune agricole. Dar mai 
multe țări — între care Ma
rea Britanie și Olanda —

țărilor CEE a crescut, în
tre timp, de la 6 la 12 — 
se subliniază la Bruxelles.

Finanțarea PAC va costa, 
numai în acest an, peste 
19 miliarde dolari, ceea ce

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

au 'avertizat că ele nu sînt 
dispuse să plătească prețul 
menținerii în continuare 
a actualului sistem în sec
torul agricol, cerîr.d modi
ficarea acestuia. Piața a- 
gricolă comună (PAC), in
stituită în anii ’60, nu mai 
poate continua în formula 
adoptată, atunci, cu atît 
mai mult cu cît numărul

reprezintă circa 70 la sută 
din bugetul comunitar — 
afirmă experții Comisiei 
CEE. Deficitul bugetar este 
estimat, în prezent, la 1,5 
miliarde dolari, dar el ris
că să se agraveze în pe
rioada care urmează. .

Politica de export a Sta
telor Unite — calificată 
drept „agresivă" ia Bruxel

les — este acuzată de a fi 
deprimat piețele mondiale. 
Scăderea cursului dolaru
lui pe piețele monetare de 
schimb, duce, implicit, la 
creșterea; subvențiilor ta 
export, subvenționare ca
re se faed pentru „cei 12“ 
în mare parte din bugetul 
comunitar, metodă respin
sei însă, în. mod categoric, 
de către Marea Britanie.

Reformele adoptate în 
ultimii ani în sectorul a- 
gricol al CEE s-au dovedit 
a fi insuficiente, propu- 
nîndu-se, în consecință re
forme radicale, dar ele nu 
sînt acceptate de către u- 
nele țări membre, din care 
cauză aprobarea lor este 
amînată, deocamdată, sine- 
die

(Agerpres)

Uzina electrică Paroșeni
încadrează de urgență, direct sau prin transfer:

- doi imp legați de-mișcare
- trei mecanici LDE și abur
- trei mecanici ajutori și fochiști
- un șef manevră
- trei manevranți vagoane.
Informații suplimentare la sediul uzinei, 

Biroul PIR.

Mica publicitate
VIND convenabil, casă cu 

anexe, colonia Traian Vuia 
36, Petrila. Relații la ace-' 
eși adresă, între orele 15—» 
17,, sau familia Covacici.

VIND Dacia 1300 îmbu
nătățită. Republicii, bloc 
97/5, telefon 43930. (6263)

PIERDUT certificat de 
calificare în meseria de 
confectioner pe numele A- 
lexa Valentina, eliberat de 
I.G. Vulcan. II declar nul. 
(6261)

PIERDUT carnet student

pe numele Kunyak Dan 
loan, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (6262)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balinfc 
Alexandru, eliberată de 
IM. Paroșeni. O . declar 
nulă. (6264)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Aszalos 
Ferdinand, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (6265)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și nepoata anunță cu adîncă du
rere, încetarea din viață după o lungă suferință a 
scumpului nostru

VOLJENIK BELA
înmormântarea azi, ora 15,30, din strada Pinului 

nr. 37 A, Vulcan. (6266)

SOȚIA, copiii, frații și rudele apropiate mulțu
mesc acelora care au fost alături de noi la greaua 
încercare pricinuită de dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost •

Ing. IONESCU DUMITRU
Rămîne veșnic în amintirea noastră. (6268)
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