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Glorioasei aniversări ■
te.te

de muncă
Petroșaniul etalindu-și 

frumusețea arhitectura
lă, în lumina zilelor de 
primăvară.

Foto: I. LICIU
T
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Evocări

eveniment
Constanță și ritmicitate în depășirea 

prevederilor de plan
In acest început de lună 

întreprinderile miniere 
Lonea, Aninoăsa și Paro- 
șeni s-au evidențiat prin- 
tr-o remarcabilă constan
ță a realizărilor și o ritmi- 
citate deosebită a depășiri
lor prevederilor de plan. 
Media producției extrasă 
suplimentar zilnic de mi
nerii de la Lonea se situea
ză la 201 tone și la 101 de 
tone a celor de la Paroșeni. 
Cu cele 62 tone extrase zil-

peste plan, ma
de la Aninoa-

nic, 
berii 
sa acumulează o depășire 
de 400 tone pe această lu
nă. Față de aceste medii 
abaterile zilnice sînt de 
numai cîteva tone, ceea ce 
demonstrează, cu prisosin
ță, că sînt create condiții 
optime îndeplinirii și de
pășirii prevederilor de plan, 
condiții care sînt valorifi
cate integral, printr-o acti
vitate susținută.

Brigadierul și minerii 
soarta pr

Preparatorii Văii Jiului înscriu 
noi succese în cronica întrecerii

Puternic mobilizați de 
organele și. organizațiile de 
partid, preparatorii Văii 
Jiului au înscris, în cele 
6 zile tre-ute din această 
lună, noi și importante suc
cese în cronica întrecerii 
socialiste. Innobilînd rodul 
muncii minerilor din sub
teranul bazinului nostru 
carbonifer, ei au îndeplinit 
planul la producția de căr-

hotârâsc 
ucției!

bune net în proporție de 
100,2 la sută.

S-au remarcat în mod 
deosebit preparatorii de la 
Coroești care, la producția 
de cărbune spălat pentru 
cocs și-au îndeplinit pre- : 
vederile de plan, aferente 
perioadei amintite, în pro
porție ,de 100,4 la sută. La 
producția de brichete, ace- 

■ lași colectiv, a înregistrat 
o depășire a sarcinilor pla
nificate cu 8,9 procente.

Crearea P.C.R.
epocal în istoria mișcării 

muncitorești și a 
poporului român

le. anii de după primul 
război mondial a avut loc 
lupta pentru clarificarea 
ideologică din rîndurile 
partidului socialist, cînd 
numeroase secții ale aces
tui partid al muncitorilor, zentate 29 de secțiuni ale 

din partidului, ai . căror 
legați au

Internaționala Comunistă,
Congresul . .partidului 

socialist și-a, început lu
crările în ziua.de 8 mai 
1921, la București. La 

. .Congres au fost repre-

în primul rînd cele
București, Galați, Brăila,
Bîrlad, Valea Jiului, ape- mandate.

Pe ordinea de zi a Con
gresului au figurat pro-

de-
avut 340 de

explicația saltului, ce apro
pie brigada de cerințele 
planului și măsoară, de 
fapt, posibilitățile sale 
reale ? Simplu : la condu
cerea fot mației a venit un

ționează în prezent, folosi
tor pentru alte formații a- 
flate în aceeași situație.

Mai buna organizare și-a 
spus cuvîntul, în primul 
rînd, pe plan

In pag, a 3-a :

SPORT

Iau tot mai stăruitor la 
membrii lor pentru a sus
ține principiile comunis- bleme de o importanță 
noului, a propaga ideea 

.creării partidului comu
nist și aderarea lui la In
ternaționala ~ 
Majoritatea 
partidului 
adoptat moțiuni în 
se 1

****

Ceea ce se petrece acu'm 
în abatajul dih panoul 2, 
stratul 3, sectorul II de la 
mina LiVezeni, ni se pare 
exemplar și probant pen
tru adevărul că brigăzile 
rămase sub 
plan găsesc, în 
înseși resurse- 
le lor de or- 
ganizare și 
conducere, po-
sibilitatea ne- EWȘITțSSjj 
cesarului și 
doritului reviriment. Cu 
alte cuvinte, ca să poată fi 
ajutată eficient, brigada 
.trebuie, în primul rînd, să 
se ajute singură. Dar să nu 
anticipăm...

De o bună bucată 
vreme, în acest abataj 
obțineau randamente în
grijorător de scăzute. In 
primele 19 zile din februar

de
se

frontalist cu experiență, mi
nerul Mihai Bucevschi. E- 
xact de atunci, cu; aceiași 
oameni, în aceleași condiții 
tehnice și de zăcămînt, în 
împrejurări similare de a- 
provizionare, brigada ' a- 
vansează în cărbune de trei 
ori mai repede. Aceasta,

tehnic, de di
rijare a flu
xului de pro
ducție. „îna
inte se lucra 
cam alanda
la, apreciază 
noul brigadi
er Mihai Bu

cevschi. Combina se ducea 
de la un cap la altul. un 
schimb tăia, altul ripa, nu 
se făcea o corelare între 
ele, cu alte cuvinte nu știa 
dreapta ce face stînga. A-

te- ■ te vC.T. DIACONU '

MK
♦ Cronici ale me

ciurilor de fotbal:
— Jiul Petroșani — 

Mureșul Deva
— Minerul Lupeni — 

Aurul Brad.

♦ Debut neconvirț- 
gător — handba’ di
vizia B (tineret)

+ Clasamente din di
viziile B si C de fotbal.

♦ Șah: Cursa spre 
marea performanță.

pentru că nu s-a schimbat (Continuare in pag. a ?-a) 
primeie m z.,e ..... .eu. ua- d°ar u? brigadier, ci o
rie se realizaseră doar 4,8 întreaga concepte de a
metri înaintare. In martie, conduce și a controla mute
la aceeași datp, înaintarea ca- Ni se pare interesant sa
era de 14 metri. Care este detaliem modul cum se ac-

In

Șantier de primăvară

19361

Și în săptămîna trecută, îndeosebi simbăta și 
duminică, în întreagă Vale a Jiului au avut Ioc am
ple acțiuni gospodărești, circumscrise aceleiași do
rințe a edililor, a tuturor cetățenilor din localitățile 
municipiului, pentru a face orașele noastre mai fru
moase. mai curate. Din nou, mii de cetățeni au răs
puns chemărilor consiliilor pppulare, ale asociațiilor 
de locatari și depuțaților. Astăzi, relatări din reșe
dința de municipiu,

PLANTARI- De Ia sera s-au alăturat ajutoare pri
mite de la I.M. Livezeni, 
___ Dîlja, IPSRUEEM,

.11 1UMP. Dintre cele mai har- 
în . nice femei remarcăm pe 

Anghelină
Mihâilescu. Măria Craiu, E- 
lena Panțu,

IN CARTIERUL AERO
PORT, pe strada Indepen
denței, la blocul 5 am vă
zut lucruri frumoase, rod. 1

Mircea BL'JORESCU

E.G.C.L., tovarășa ' Elișa- 
beta Codea ne informează I.M. 
că, în cursul săptămînii 
trecute., s-au efectuat, î.. ....
zona Petroșani-Nord, plan- Hermina Leșe, 
țări de gard viu (15 00? r 
re), pomi ornamentau 
(1500 bucăți), tuia, pe ase
menea, s-a însămînțaț . iar
bă pentru peluzele ' de pe 
noul bulevard, s-au com
pletat rondurile de tran-* 
dafiri cu încă 500 fire. Au
participat cele 30 munci
toare de la sere, cărora li (Continuare în pag. a 2-a)

covîrșitoare pentru miș
carea socialistă și munci

torească din România. Ra
portul or'ncipal prezen
tat Congresului de' către 
secretarul partidului spe
cialist, Gleorghe Cristes- 
cu, a fătul o privire cri
tică asupra activității par
tidului. fără însă a releva 
complet tcate momente
le și aspectele acestei ac
tivități Cu deosebită :a- 
tenție ș-a discutat la 
Congres programul viito
rului partid Și problema

onala Comunistă. Rapor-

Comunistă. 
secțiunilor 

socialist au 
' " î care

... formulau din. ce în 
ce mai hotărît și mai ca
tegoric aceste deziderate 
politice de prim ordin ale 
clasei muncitoare. ■ Sub 
presiunea curentului de. 
stînga, Consiliul general 
a hotărît să se convoace 
Congresul general pentru 
a transforma partidul so- afilierii sale la Internați- 
cialist în partid cornu- onala Comunistă. Rapor- 
nisț și a decide afilierea, tul precira că scopul ac- 
lui la Internaționala Co- tivității noului partid 
rnuniștă..este să lupte pentru în-

Pe linia pregătirii 
cestui eveniment au avut 
loc- numeroase întîlniri cu 
conducătorii Internațio
nalei Comuniste, cu Le
nin, pentru a stabili prin
cipiile și relațiile viitoa
re dintre partidul revo
luționar al clasei munci

a- făptuirea comunismului pe 
calea instaurării dictatu
rii proletariatului, după 
care. Congresul a votat 
crearea Partidului Co
munist Român. Din tota-

Prof. D BARNA, 
Arhivele statului Deva

cote artistice

toare din țara noastră și /Continuare in pac. a 2-a)

Aspect de la festivitatea de premiere. 
Foto: Al. TĂTAR

S-a încheiat cea de-a XV-a ediție a festivalului-

Reprezentanții' lăii Jiului
/na

pal de educație politică și 
cultură socialistă, ■ consi- 

■ li: le județean și munici
pal ale sindicatelor? De-a 
lungul celor dopă zile, 
cohcurențiî s-au străduit 
— și-./âti reușit prin crea
țiile prezentate — să cîș- 
t'ige aprecierile juriului 
și ale marelui public; fie
care moment din desfășu
rarea concursului a în
semnat un real eîștig pen
tru arta de amatori.

Impresiile sînt încă 
proaspete. Despre cele trei 
concursuri ca și despre 

i recitalurile susținute în 
finalul celor patru spec-

Horațiu ALEXANDRESCU

Duminică seara, tîrziu, 
s-a tras cortina peste cea 

. de-a XV-a ediție a f.esti- 
vaiului-eoncurs „Cînte- 
cul ..dineului" Aplauzele 
unui . public, deosebit . de 
cald au răsplătit deopotri
vă af -rtul depus de in- 
terpreții de muzică ușoă- 
ră,. concurenți sau invi- 

1 tați, ale creatorilor ' de 
poezie și artă'fotografică, 
precum și cel al organiza
torilor, Consiliul munici- (Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)

J
(Urmare din pag. 1)

Minerii hotărăsc soarta producției I
; (Urmare din pag. I)

S-a încheiat cea de-a Xv-a ediție a festivalului-concurs „Cîntecul adînculuP* 1986
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MUZICA UȘOARA. Pre
miul I și trofeul „Lampa 
de aur" — Ileana Berchi, 
Vulcan; premiul II 
trofeul „Lampa de ...- 
gini" — Claudia Șponor, 
Vulcan; premiul al lJI-lea 
și trofeul „Lampa 
bronz" -- Manuela 
gatu, Drobcta Turnu 
verin; Premiul ziarului 
„Steagul roșu" — Cristian 
Manea, Vulcan; Premiul 
special al juriului --- Da
niela Baban, Vulcan; Pre
miul de popularitate — 
Constantin Constantines- 
cu — Filipeștii de Pădure 
Premiul tinereții — Ro
zina Filip, Petroșani.

ARTA FOTOGRAFICA.
Premiul 1 și trofeul „Lam
pa de aur" — Alexandru 
Varga, Lupeni; premiul 
al II-lea și trofeul „Lam
pa de argint" — Francisc 
Nemeth, Vulcan; premiul 
al III-lea și trofeul „Lam-

P
pa de bronz" — 
Popa, Aninoasa; 
ziarului „Steagul 
o mențiune — Titus Jur- 
ca. Petroșani; mențiune 

<— Kokos Kalman.
POEZIE. Premiul I 

trofeul „Lampa de aur" 
Lia Senin-Adam. Rovi-

nari; premiul al II-lea 
și trofeul „Lampa de ar
gint" -—Doina Florenti
na Pagnejer, Petroșani ; 
premiul al III-lea și tro
feul „Lampa de bronz" — 
Vasile Cojocaru, Petro
șani; Premiul special 
juriului oentru cea

bună poezie inspirată din 
viața minerilor — Sever 
Constantin Răduică. Uri- 
cani; Premiul ziarului 
„Steagul roșu" — Carmen 
Sauciuc, Petroșani; Men
țiuni — Viorel Pasca și 
Mariana Bostinaru — Pe
troșani.

Iul mandatelor, 428 au 
fost pentru afilierea fără 
condiții a partidului la 
Internaționala Comunis. 
tă, iar 111 s-au pronunțat 
pentru afilierea cu rezer
ve. Congresul din mai. 
1921 a hotărît transfor
marea Partidului Socia
list în Partid Comunist.

Congresul a mai dez
bătut statutul partidului 
care va avea la bază 
principiile1 marxist-leni- 
niste cu privire Ia organi
zarea și ideologia deta
șamentului revoluționar 
al proletariatului. După 
dezbaterea statutului, de
legații la Congres au su
pus unei analize amănun

țite problema agrară. Con. 
greșul n-a reușit să dez
bată pînă la capăt pic 
blema agrară, nici să ia 
în discuție problemele pri
vind tineretul, națion ili- 
tățile șj cooperativele,

după cum n-a reușit nici 
să adopte rezoluții defi
nitive referitoare la pro
gramul și statutul parti
dului, deoarece, in seara 
zilei de 12 mai, forțele re
presive polițienești au 
■arestat delegații care vo
taseră fără rezerve afilie
rea partidului la Inter
naționala Comunistă. A- 
cestora li s-a înscenat ul
terior un proces, cunos
cut sub numele de pro
cesul din Dealul Spirii.

„Formarea P.C.R. — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
— a reprezentat victoria 
concepției revoluționare, 
a socialismului științific, 
a marxism-leninismului 
revoluționar, constituind 
un moment istoric de 
o importanță deosebită în 
mișcarea revoluționară în 
țara noastră, în organiza
rea luptei viitoare a pro
letariatului, a maselor a- 
suprite din România".

tacole se pot spune multe, 
foarte multe lucruri bune. 
Cîteva concluzii se impun.

Cu satisfacție, atît juri
ile cit și publicul au re
marcat nivelul ridicat la 
care s-au prezentat con
curenții din Valea Jiului.

ț Atît la muzică ușoară cit

Muzica ușoară

și la artă fotografică și 
poezie, reprezentanții mu
nicipiului Petroșani au. de
monstrat certe calități ar
tistice, o bună pregătire 
pentru c meurs, justa ale
gere a tematicii creațiilor, 
precum și a- pieselor cân
tate, fiecare moment artis
tic fiind o nouă dovadă a 
efervescenței artei de ama
tori în Valea Jiului.

. în sărbătoare

Severi n, deținătoarea 
mi ului al III-lea și al unui 
premiu pentru cel măi bun 
cîntec. tematic — creație 
proprie și Constantin Con- 
stantinescu din Filipeștii 
de Pădure — Prahova, cel 
care a primit premiul de

Arta foto

Concursul de muzică u- 
șoarâ a însemnat o recu
noaștere deplină a muncii 
depuse de interpreții ama
tori din Valea Jiului, cu 
deosebire a celor din ora
șul Vulcan, pentru a pro
mova valori artistice reale.

Repertoriile bine alese, 
pun . în valoare ca
litățile vocale ale ințerpre- 
țițor, sen.ybilitate în reda
rea rniizi ală a partituri
lor, precizie ritmică, abor
darea deopotrivă a pieselor - 
din patrimoniul național de 

. muzică ușoară și a compo
zițiilor proprii.

Pe drept cuvînt, 
■ Cornelia Stănescu, 
’ ședințele Comitetului 

nicipal de cultură și

concurs de selecție orga
nizat la nivelul întreprinde
rilor și instituțiilor din 
municipiu, concurs care a 
dus la descoperirea de noi 
talente, speranțe reale pen- 

ușoară din Va-

de concursul 
dincolo de pre
să arătăm că

popularitate. Amintim, de 
asemenea, pc Monica Dobre, 
tot din Filipeștii de Pădu
re, Nina Panait din Baia 
Mare, Dan Cerchez din 
Fieni — Dîmbovița, Moni
ca Nagy de Ia I.C.S. Hune
doara.

grafică — 
mărturie a timpului

cisc Nemeth a primit pre
miul al II-lea. Pe locul 
trei, un reprezentant al A- 
ninoasei. Adrian Popa. 
Di nd fotografiei artistice 
calitatea de reportaj, de 
martor al vieții, al muncii, 
al prefaceri lor din jurul 
nostru, Titus Jurca a pri
mit premiul ziarului „Stea
gul roșu", precum și o 
mențiune. Tot cu mențiune 
ă fost distins și Kokos Kal
man.

prof, 
pre- 
mu- 
edu- 

cație socialistă, membru al 
juriului, remarca faptul că 
„nivelul superior la care 

- s.-au prezentat concurenții 
din Valea Jiului este con
secința directă a unei 
munci artistic/? ,de- calitate 

. depusă în repetiții, a fap
tului că în acest domeniu 
se poate vorbi de : o activi
tate continuă. Prezența pe 
scenă la acest nivel poate 
fi, pentru unii, surprinză
toare. Dar nu trebuie uitat 
că am ajuns, cu toții să ne 
bucurăm de rezultate da
torită faptului că interpre- 
ții care ne-au reprezentat 
au o activitate artistică 
susținută în spectacolele 
organizate pe scenele 
zămintelor de 
municipiu. La 
zență artistică 
în mod deosebit

așe-
din

pre-
cultură
buna
a contribuit. 

recentul

tru muzica 
lea Jiului".

Dincolo 
propriu-zis, 
mii trebuie
toți reprezentanții munici
piului au avut o comporta
re foarte bună, ceea ce ne 
obligă să-i amintim pe toți. . 
Așadar, au fost primiți cu 
aplauze sincere, binemeri
tate Ileana Berchi din Vul
can, cîștigătoarea trofeului 
„Lampa de aur", în viața 
de toate zilele, electrician 
la U.E. Paroșeni, Claudia 
Șponor, ocupanta locului 
doi, cadru didactic la Șpoa- 
la generală nr. 5 din Vulcan, 
Cristian Manea, reprezen
tant al Fabricii de confec
ții din Vulcan, cel care a 
primit premiul ziarului 
„Steagul roșu". Daniela Ba
ban, reprezentantă a clu
bului Vulcan, deținătoarea 
premiului special al juriu
lui, Rozina Filip, de la 
IPSRUEEM, care a primit 
„Premiul tinereții". Li s-au 
adăugat Diana Văgăun din 
Uricani, Daniela Pop din 
Lupeni, Amalia Huszerl, re
prezentantă a Casei de cul
tură din Petroșani, Agneta 
Kendi din Lupeni, Andrei 
Banto din Petroșani, Ga
briela Știr din Lenea și 
Claudia Farkaș din Petrila.

Despre concurenții din 
celelalte zone ale țării, la 
un nivel artistic deosebit 
s-au prezentat ' Manuela 
Bogatu din Drobeta Turnu

Con cursul de artă foto-, 
grafică a însemnat, practic, 
un concurs între creatorii 
din Valea Jiului. S-a impus 
Alexandru Varga din Lu
peni, premiul I și „Lampa 
de aur", care, abordînd o 
tematică valoroasă, a dove
dit o deplină cunoaștere a 
tehnicii fotografiei artistice. 
Pentru lucrarea „Cetatea 
energiei", de departe cea 
mai valoroasă din cele pe 
care le-a prezentat, Fran-

de
a-

mai

vo infopmârn
EXPUNERE. Astăzi, la 

ora 15, Comitetul U.T.C., de 
la IPSRUEEMP organizea- 

i ză o expunere pe tema 
„Forme și modalități folo- 

i site de organele și organi- 
1 zațiile U.T.C. pentru edu- 
| carea ■ materialist-științif i- 
1 că și ateistă a tinerilor" 
I Participă tinerii din schim

bul I.
! CONTRACTE. De la Bă- 
l nița, aflăm că de la înec-

1
I
I

;ător mesaj poetic
Tn concursul de poezie ne, pe primele trei locuri, 

am remarcat mesajul anga- au adus în festival 
jant al lucrărilor, întrepă
trunderea dintre sentimen
tele și aspirațiile minerilor 
și cele ale poeților ama
tori. ■

Lia Senin Adam, din Ro- 
Vinari, Doina Florentina 
Pagnejer și Vasile Cojoca
ru, clasați în această ordi-

Corolă a artei și
Festivalul s-a încheiat. 

Cineva dintre concurenți, 
afirma, după lăsarea corti-

a
de

In-

nei, că ediția a XVI-a 
„Cîntecului adîncului" 
anul viitor a început, 
tr-adevăr asistăm, cu mîn- 
drie, la un sincer și perma
nent „Cîntec al adîncului" 
— mărturie a tradițiilor 
culturii minerilor, a dra
gostei acestora pentru pa
trie, pentru muncă, pentru 
lumină și frumos.

Zilele festivalului sînt 
doar momente de culmina
ție ale artei minerilor, fes
tivalul „Cîntecul adîncu
lui" ca orice moment ar
tistic de excepție, aduce

putui anului au fost pre
date la fondul centralizat 
al statului 75 capete bovine 
și 250 hi lapte. Pre-lârile, 
continuă în ritm susținut.

EXCURSIE TEMATICA. 
După cum ne informează 
tovarășul Marin Licu, de 
la Filiala BTT Petroșani, 
trenul special cu cei peste 
800 elevi de la școlile ge
nerale și liceele din muni
cipiu va pleca în 10 aprilie, 
la ora 22. Excursia temati
că — acțiune dedicată glo
rioasei aniversări a parti
dului — va cuprinde, prin
tre altele. vizitarea Muzcu-

acea 
notă de lirism pe care nu
mai poezia o poate da, în
ot i1 > J il el< g < 1 î i

Un cuvînt de frumoasă 
apreciere pentru Mariana 
Boștiman, Sever Constantin 
Răduică, Gabriela Saueiuc 
și Viorel Pașca.

culturii minerești 
pe scenă, arta de amatori 
alături de arta profesionis
tă ; recitalurile susținute 
de Dan S p ă t a r u. 
Horia și Ana-Maria Mo- 
culescu, de formațiile „Co
lor" și „Acustic", precum 
și clipele de autentică poe
zie oferite 
ge Țărnea 
adevărată 
noi toți.

Demn de menționat efor
tul depus de formația „Co
lor" din Vulcan pentru a- 
companierea coricurenților 
în spectacole. Casa de cul
tură a fost o gazdă ospita
lieră Trofee, medalii, di- 
olome, i-au răsplătit pe con
curenți și invitați.

cum, am introdus o disci
plină fermă în această pri
vință. Fiecare schimb taie, 
și ripează : dă, deci, pro
ducție și lasă, pentru or
tacii care-i schimbă, front 
pregătit. , „Organizarea op
timă și controlul riguros 
merg pînă la fiecare loc de 
muncă. Ortacului i se dă 
cu „porția", să „facă de aici 
pînă aici", iar la sfîrșitul 
schimbului se verifică. Se 
face „o analiză imediată 
și tot imediat se iau măsu
rile. dacă este cazul. Adică, 
dacă ai făcut doar 20 
coloane, iar ortacul de 
lături 40, atunci nu
incape nici un fel de justi
ficare. Desigur, ținem cont 
de situațiile speciale, dar 
nu admitem în nici un fel 
chiulul, tendința de a trece 
pe umerii colegilor de 
mumă îndeplinirea sarci
nilor pentru care ești plă
tit !“. Ar fi mai multe de 
spus despre modul cum în- 
țelege • reușește să pună 
în valoa c re ui.sek f tma- 
ț« 1 brigadic ui Mill îi 
Buce', s< hi.

Sol . itîn oî șeilor să șs 
facă , datoria așa cum tre
buie, brigadierul înțelege și 
ajutorul „din afară", de la 
sector, tot ca pe o îndepli
nire ă sarcinilor de pro
ducție. Pentru că nu ni se 
pare deloc exagerat să pre
tindă de la lăcătuși să-și 
facă meseria. „Dacă noi

ne zbatem în toate direcți
ile, să ne redresăm, ei pă
șesc de 
loc". Și, 
xact în 
în care 
Sau, nu ___  __I__  _____
ordinar în faptul că solici
tă sectorului ca banda din 
zona abatajului să fie în
grijită prin schimbarea la 
timp a rolelor uzate, ceea 
<e ai preîntîmpina opri
rea fluxului de transport 
și deci stingherirea lucru
lui îr> front. De asemenea, 
el sugerează ca. Ia aceeași 
bandă I din panoul II, să 
se ’folosească capsarea tip
top care este mai rezisten
tă, și deci, prelungește du
rata de funcționare a utila
jului. .

Așadar, brigada Mihai 
Bueevschi se află pe dru
mul cel bun al' reviri
mentului. Este clar, briga
dierul știe ce vrea. Știe si 
cum să facă ceea ce vrea. 
Iar ceea ce vrea,

’ toți, cei 38 de ortaci 
formație: realizarea și 
depășirea sarcinilor 
plan. M

Discuția eu Mihai 
cevschi s-a încheiat cu

două ori într-un 
deducem noi, e- 
alt loc decît acela 
este nevoie de ei. 
este nimic extra-

doresc 
din 

chiar 
de

Bu- 
o 

invitație din partea inter
locutorului : „Reveniți la 
noi peste două luni de zile. 
Vom avea posibilitatea să 
vorbim altfel. Ca despre o 
brigadă care nu mai este 
sub plan".

. De prisos să mai adău
găm că vom răspunde 
bucuros, invitației.

(Urmare din pag. 1)

de poetul Geor- 
au constituit o 
încîntare pentru

al muncii entuziaste a unui 
grup de copii. Sub îndru
marea președintelui blo
cului, Vasile Niță, copiii 
și-au amenajat locurile d6 
joacă. Dintre ei s-au evi
dențiat Sebastin Berea, 
Anca Niță, Gabriel Șerban, 
Adrian Mihifț, Constantin 
Bejenaru, Radu Rogoz și 
alții.

...ȘI PE STRADA „ILIE 
PINTILIE". Gospodari cu

inițiativă și pe strada Ilie 
Pintilie din Petroșani, în 
fața blocului 7. Dintre a- 
ceștia, cei mai harnici s-au 
dovedit a fi Marinela Ba
tea, Gheorghe Popa, 
mitru Cioc, Horia 
Vasile Moldoveanu, 
Iliuță, Constantin 
nu, Leonte Costineanu, Va- 
șilica Olteanu.

In ziarul nostru de inli
ne, relatări din celelalte 
localități ale municipiului.

, Du- 
Pîrvu, 

Ion 
Pașca-

lui de istorie al P.C.R., un 
tronson de metrou și alte 
obiective realizate în „Epo
ca Nicolae Ceausescu".

PERFECȚIONARE. La 
Centrul de perfecționare a 
personalului muncitor Pe
troșani va lua sfîrșit în a- 
ceastă săptămînă un curs 
pentru autorizarea de, ex- 
perți în verificarea echi
pamentului electric anti- 
exploziv, după reparare. La 
perfecționare au participat 
27 cursanți, din întreprin
deri miniere, ale prelucră
rii lemnului și din indus-

tria petrolului 
naturale.

PLANTARI. 
Ocolului silvic 
se desfășoară,

și gazelor

In 
din 
în 

perioadă, campania 
păduriri. S-a recrutat forța 
de muncă necesară înche
ierii acestei activități în 
timp util. PInă acum, s-au 
efectuat plantări de cătină, 
molid, brad, frasin și sal- 
eîm pe aproximativ 40 .la 
sută din suprafețele pla
nificate, urmînd ca, în pe
rioada următoare, acțiunea 
să continue în zonele Cîm- 
pu lui Neag, Cîmpușel, Va

cadrul 
Lupeni 
această 
de îm-

lea de Pești, unde mai per
sistă zăpada. In zona ora
șului Lupeni, campania de 
plantări este încheiată.

MAGAZINUL „ADAM". 
Se execută ultimele lucrări 
de finisare, după amenaja
rea noului magazin 
ICSMI Petroșani - 
dam". Magazinul nr. 
„Adarn", 
Hermes, care va funcționa 
în curînd, va desface încăl
țăminte și tricotaje pentru 
bărbați.

al 
„A- 
126 

din complexul

■ PATRULE ȘCOLARE. 
Foarte .frumoase și eficien-

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

te, la sfîrșitul acestui tri
mestru, acțiunile patrule
lor școlare de circulație. 
Reamintim că, la faza ju
dețeană a concursului va 
participa patrula Școlii 
generale nr. 1 Petroșani, 
cîștigătoarea concursului 
municipal.
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de minute! de pies- 
cchipei.

fundașul cen-
Merlă (8.7) —

de la Centrul

Vigoarea echipei—pusă în 
valoare
JIUL PETROȘANI — 

MUREȘUL DEVA 3—0 (1— 
0). Fără Mulțeseu și Lăs- 
coni, Jitii a demarat greoi, 
„pistoanele" liniei mediene 
au fost multă vreme în 
contratimp, aglomerînd jo
cul..pe mijlocul terenului. 
De fapt, prima fază peri
culoasă s-a consumat la 
poarta lui Homari (min. 9) 
prin Petru 'Sălăgean, în a- 
celași minut Moga a pasat 
neglijent. portarului Bal la. 
Desigur, gazdele au domi
nat mai mult, confirmînd’ 
calculul hîrtiei; Benone 
Popescu (18), Găman, cel 
mai aproape de gol prin 
șutul în transversală (19), 
Vancea (22) au... etalat ca
litățile ultimului apărător 
advers. Detașarea pe tabela 
de marcaj s-a datorat unei 
faze a cărui epilog a fost 
faultul în careu comis de 
Ghirocet asupra lui Stana. 
Cu siguranța-i bine cunos
cută, Vancea a „semnat" 
cel de al patrulea gol pen
tru’Jiul (cite unul de meci!) 
din totalul de 12 marcate 
în actuala ediție de cam
pionat.

Reintrarea, după pauză, 
a jucătorului-antrenor Mul- 
țescu a limpezit combinați- 
’le ofensive ale Jiului, în 
consecință Bal la a trăit 
mai multe emoții. In min. 
49 Mulțeseu a șutat în bu
tul stîng, în min. 54 robin
sonada ultimului apărător 
s-a dovedit salutară în fața 
lui Găman, 3 minute mai 
tîrziu Vancea a greșit de 
puțin ținta. O lovitură li
beră obținută de Szekely, 
în min. 62, avea să decidă 
mărirea 
șutul lui

zidul, Balia a reținut balo
nul, dar după ce trecuse 
linia porții ': 2—0.' Acciden
ta rea lui Găman l-a adus 
în gazon, după o lungă pe
rioadă de indisponibilitate, 
pe Dosan, care a spriji
nit bine atacul. In min’ M, 
Băiuță a fost acro.șat’în-ca
reu de Moga, dar arbitrul 
severinean Ștefan Catană a 
trecut cu vederea ■ această , 
fază. Alte ocazii au mai ra
tat : Stana (78), Popa (80), 
Mulțeseu (82) ; cel care ti
vea să pecetluiască scorul 
a fost...
trai 
sprintînd 
terenului, ,a expediat apoi 
de la 25 m un șut de o 
violență neobișnuită în 
transversală, balonul popo
sind apoi în plasă: 3—0. 
învingătorii, care n-au mai 
strălucit ca altădată prin 
jocul combinativ variat tac
tic, au avut în V. Popa, 
Stana, Mulțeseu și Băiuță 
cei mai buni oameni. Cu 
înfrîngereă urmăritoarei 
liderului (în clasamentul 
seriei a III-a, primele șase 
locuri sînt ocupate de fos- 

—te divizionare A !), Jiul are 
cale deschisă spre prima 
divizie, cu condiția . unui 
rezultat de excepție, du
minică, la Strungul Arad. 
Rezultat necesar întrucît 
;,punctele albe" sînt de 
mare preț pentru a se tre
ce cu bine prin „morișca" 
M ara in u re?u 1 ui. ''

JIU l : Human- — V. Popa» 
Merlă, Neagu, Stana — 
Șzekely, Pachițeanu (Mul- 
țescu), Găman (Dosan) — 
Băiuță. Vancea, B. Popescu.

MINERUL LUPENI — 
AURUL BRAD 0—0. Minu
tul 70 Țînțărean pătrunde 
în careul Minerului și ra
tează de la circa 10 metri; 
min. 
tat 
cu 
din . 
miri 

’Cur'sî

contraatac pur-
Ciontoș, Stpines-

Țînțărean și, 
ratare uriașă I ; 

o 
min.

■.flancul 
ratează

-72 : 
de 
și 
hou, 
36: - atare, după • 
a 'ui Stbinescu ;

87 : contraatac pe 
stîng și Petrisor 
dintr-o poziție favorabilă !

Și în această partidă ju
cată acasă, fotbaliștii de la’ 
Minerul Lupeni și-au de
monstrat neputința de a o- 
feri suporterilor, cît de cît, 
un fotbal de calitate. Din 
punctul de vedere ăl jucă
torilor gazdă,, meciul a fost 
nul Ca și scorul.. Ca și 
evoluția lor haotică !

Pierzînd din nou un punct 
pe teren prppriu, ajungînd 
astfel la un foarte alarmant 
minus 6 în „clasamentul a- 
devărului", Minerul Lupeni 
și-a anulat aproape în tota
litate șansele de a rămîne 
în divizia B. Ar fi bine

să fim contraziși 
taliile viitoare ale 
Dai', cu evoluții de genul 
celei de duminică, folflia- 
ția antrenată de Gigi Tă
tara și Constantin Cotroa- 
ză se îndreaptă cu sigu
ranță spre... divizia C. Un 
joc haotic al atacanțidor, în 
care fiecare a dorit să re- 
zolve singur' fazele de joc,, 
uitiiid că fotbalul este, to
tuși, un joc colectiv, o lip
să totală din joc a liniei 
mediene,'evoluția nesigură 
a apărării', prinsă de 'nu
meroase ori J4E picior gre-
șit — iată explicația unui 
nou semieșec pe propriul 
teren al fotbaliștilor de la 
Lupeni.

Desigur,'Semne de încer
care de a străpunge apăra
rea adversă au existat. Da
că în prima parte a jocu
lui ele au fost mai puține, 
în eeă de-a doua repriză 
ar fi putut înscrie Vaidasi- 
gan (min. 48), Colceag'(min. 
71) sau Voicu (min. 78). A 
lipsit însă șansa, dublată 
de o exasperantă lipsă de 
inspirație.

tn urma acestui rezultat 
(Minerul n-a mai simțit 
gustul victoriei din luna... 
noiembrie 1985 !!?), condu
cerea I.M. Lupeni și cea a 
Asociației sportive sînt che
mate să intervină cu hotă- 
rîre Pentru Că ele au asi
gurat condiții i corespunză
toare de pregătire, au creat 
cădrul adecvat echipei de 
a se ridica la nivelul com
petitiv cerut de divizia B. 
Curii au răspuns jucătorii ? 
Cu evoluțiile,, cenușii-, me
diocre, dezaprobate, justifi
cat, de spectatori. Măsuri 
drepte» hotărîte, interven
ție energică a factorilor 
competenți-—- iată ce se 
așteaptă la Minerul Lu- 

' peni. Pînă nu este prea, tîr
ziu !

MINERUL : Marton — 
Tereche, Pocșan, Vaidasi- 
gan, Ungureanu — I. Popa 
(Croitoru — din min. 56), 
Voicu, P. Popa — Musat, 
Colceag (Muia — din min. 

'.75), Păuna.

ent, ia Băile Her- 
culane, 14 șahiste din 11 
țări și-au disputat titlul 
european 
fiică

Alexandru TĂTAR

Handbal, divizia B (tineret)

la junioare, 1 
a Văii Jiului, | 

Cristina Bădulescu, ob- 1 
ținind un onorant loc pe I 
podiumul de premiere. I 
Medalia de bronz con- I 
firmă valoarea ei, după | 
cum se știe, la mondia- , 
lele din decembrie a- | 
nul trecut, la Dobrna , 
(iugoslavia), se clasase pe 
locul IV. Discutăm des
pre recentele europene, | 
despre palmaresul ei. ,

— Am obținut 9 pune- | 
te (opt victorii, două re- , 
mize, trei înfrîngeri). | 
Printre învinsele mele . 
se. numără cî.știgătoarea | 
titlului Ildiko Madl i 
(Ungaria), Smaranda 
Boicu (RomâniaX Vesna . 
Markov (Iugoslavia^ Al- | 
lison Coull (Scoția), Ines , 
Abraham (Elveția), Bet- 
tina Trabert ’ (R.F.G.), | 
Erika Sziva (Ungaria) și i 
Marlette Drewes (Olan- | 
da). Am remizat, în po- . 
ziție avantajoasă pen- | 
tru mine cu vicecampi- . 
oana europeană Svetla
na Matveeva (U.R.S.S.) și 
cu Vera Peiceva (Bulga- | 
ria).

— Un singur 
te-a despărțit de 
european. Mulți 
că Mălina Nicoară, deci | 
o coechipieră, ți-a ba- j 
rat calea spre titlu... I

— Mulți pun proble- | 
ma Mălinei. Șahul, ca I 
disciplină sportivă, im- | 
plică luptă cinstită. Cu I 
Mălina am avut asigu- I 
rată remiza, dar am for- ’ 

I țat, în dorința victoriei. I 
|. Cu Petra Polakova (Ce- I 

hoslovacia), tot remiză | 
putea fi, însă, în criză I

Debut neconvingător
UTILAJUL-STIINȚA PE

TROȘANI — METALUL 
HUNEDOARA 13—15 (5—5). 
Despre dificultatea parti
dei cu Metalul Hunedoara, 
se știa. Mai mult chiar, dis
putarea acestei partide pe 
teren neutru, la Tg. Jiu, a- 
semenea celei din tur, lăsa 
să se întrevadă un plus de 
echilibru.

acest moment, Utilajul- 
Știința. fără a beneficia <ie 
o gîndire lucidă, de o indi
cație utilă, a căzut inexpli- 

sub potențialul său, cedînd cabil, cedînd în fața 
în fața unui adversar că
ruia îi lipseau jucătorii cei 
mai valoroși: Rotariu și 
Kruff. Este adevărat, nici 
echipa din Petroșani nu a 
dispus de cea mai bună 
formulă, absența lui Gliga, 
Stupariu și chiar a lui Dî- 
cu, din motive mai mult 
sau mai puțin întemeiate, 
avînd consecințe pe tabela 
de scor.

Primi repriză, cu goluri 
puține, a oferit celor pre
zență o dispută dîrză, în 
care ambele echipe au eta
lat reale calități ofensive. 
Antohie și Bălășescu de Ia 
„Utilajul" au expediat șu
turi imprecise și multe 
„vînzări" de minge. Absen
ța oricărei gîndiri tehnice 
și tactice la combinata din 
Vale, a frustrat echipa „U- 
tilajul-Știința" de'. posibili-, 
tatea de desprindere de ad
versar, chiar atunci cîncl ar 
fi putut să o facă, după 
min. 39, eînd scorul eră de 
12—11 pentru băieții noș
tri. Dar Constantin Gavrilă 
„boxa" inexplicabil cu un 
adversar, alegîndu-se cu o 
eliminare care a determinat 
ruperea echilibrului. Din

Din păcate duminică la 
Tg. Jiu, echipa antrenori
lor loan Polifronie și Va- 
leriu Piscoi a evoluat mult

unui 
pofida 
puttit

handicapului — 
Băiuță a perforat Ion FIASTRUL

Foto: Stefan CÎMPEAN

IW

Sf'irșii-il primei reprize: dominarea Jiului este concretizată prin nenaltv-ul 
transformat cu precizie de Vancea și 1—0... Ia pauză.

adversar care, în 
ambițiilor, nu ar fi 
aspira prea mult.

Cele mai multe 
ale echipei din 
au fost înscrise de 
(4), Drăgan (numai 3, 
tocită marcajului 
strict, pe alocuri dur), Bă
lășescu (3). Mult sub ceea 
ce așteptăm din partea lui 
Szemes. autorul unui sin
gur gol și a unei singure 
pase bune de gol. Gheciu a 
fost ca și inexistent (un 
singur.gol), datorită tacticii 
de joc adoptate de echipă. 
Excelent arbitrajul timișo
renilor Gh. Popescu și 
Vulcănescu.

Echipa combinată a 
stractorilor de mașini 
studenților din Petroșani 
se află în fața unui retur 
deosebit de greu, pe par
cursul căruia, numai o mo
bilizare exemplară, sub o 
coordonare tehnică inteli- 
gentă și autoritară, vor pu
tea onora prestigiul și tra
diția handbalului din Va
lea Jiului, cel puțin în di
vizia secundă a țării.

■ goluri' 
Petroșani 

Antal 
, da- 
foarte

M.

con
st

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

punct 
titlul 
spun

I
. de timp, am greșit mu- I 
J tarea. Intr-adbvăr, în în- ’

Breviar
FOTBAL, campiona

tul județean, seria I: 
Parîngul Lonea — Con
structorul Hunedoara 
10—1, Voința C.L.F, Ilia
— Minerul Aninoasa 
0—0, tJtilajul Petroșani
— Măgura Minerul Pui 

2—1, Rapid Simeria Tri
aj — Minerul Uricani 
1—6, C.F.R. Petroșani
— Metalul Crișcior 4—0, 
Minerul Teliuc — Pre
paratorul Petrila 5—0, 
Avîntul Hațeg — Mine
rul Ghelari 0—3, Stra
iul Simeria Veche — 
Minerul Bărbăteni 0—3 
(echipa Streiul a fost 
exclusă din campionat); 
campionatul republican 
al juniorilor: Jiul Petro
șani — C.S.S. Blaj 3—0.

RUGBY, divizia B: 
Dacii I.P.A. Sibiu — U- 
tilajul Petroșani 23—3.

S. BĂLOI

DIVIZIA B
REZULTATE TEHNICE:. Gloria Bistrița — Meta

lul Bocșa 3—1, Unirea Alba Iulia —Minerul Cay- 
nic 3 —0, C.S.M, Reșița — G.I.L. Sighet 3—0, Olim
pia Satu Mare — Strungul Arad 1—0, Minerul Lu
peni— Aurul Brad 0—0, C.S. U.T» Arad — Armătu
ra Zalău 5—0, Jiul Petroșani — Mureșul Deva 3—0, 
înfrățirea Oradea — F.C. Maramureș 3—2, C.F.R.

ț

£

i

5
E £

1

Timișoara — Mecanica Orăștie 1— 1. '
CLAS A M E N T

1. JIUL PETROȘANI 21 16 2 3 41—13 34
2. F.C. Maramureș 21 11 6 4 34—13 28
3. Gloria Bistrița 21 12 3 6 48—17 27
4. Olimpia Satu Mare 21 10 3 8 38—27 23
5. C.S.M. Reșița 21 8 6 7 25—19 22 :
6. C.S. U.T. Arad . 21 11 0 10 30—27 22
7. Minerul Cavnic ' > 21 10 1 10 30—30 21
8. Mecanica Orăștie 21 8 5 8 30—31 21
9. C.I.L. Sighet 21 9 3 9 21—31 21

10. Mureșul Deva 21 10 0 11 25—32 20
11. Strungul Arad 21 7 . 5 9 31—28 19
12. Aurul Brad 21 8 3 10 19—25 19
13. Metalul Bocșa 21 7 5 9 24—39 19
14. înfrățirea Oradea ■21 6 6 . 9... 17—23 18
15. Unirea Alba Iulia 21 8 1 12’ 29—40 17
16. Armatura Zalău 21 7 3 11 17—35 17
17, C.F.R. Timișoara • 21 6 4 11 19—28 16
18. Minerul Lupeni 21 5 5 12 14—34 14

DIVIZIA C

N. LOBONȚ

REZULTATE TEHNICE: Obilici Sînmartinu Sir- 
besc — Mineral Paroșeni 3—1, Dacia Orăștie 4— Mi
nerul Certej 0—0, Șoimii Lipova — Victoria Ca
ransebeș .4—1, Unirea Tomnatic. — Victoria Călan 
4—0, Rapid Arad — U.M. Timișoara 2—1, C.S.M. 
Caransebeș — Strungul Chișineu Criș 1—0, C.S.M. 
Lugoj — C.F.R. Simeria 3—1, Unirea Sînicolau Mare 
— Minerul-Știința Vulcan 1 — 1.

CLASAM E
1. C.S.M. Lugoj 18 10 1 7 27—22 31 :
2. Minerul Paroșeni 18 9 3 6 37—17 30
3. Unirea Tomnatic 18 9 3 6 31—15 30
A. Strungul Chișineu 18 9 2 7 26—18 29
5. Rapid Arad 18 9 1 8 31—20^28
6. Minerul-Știința Vulcan 18 8 4 6 26—20 28
7. Șoimii Lipova 18 9 1 8 34—32 28
8. U.M. Timișoara 18 8 4 6 25—26 '28
9. Obilici Sînm; Șîrbesc 18 8 2 8 39—22 26

10. C.F.R. Simeiia 18 8 1 9 27—34 25
11. Victoria Călan 18 7 a 8 13—29 24
12. Unirea S. Mare, 18 7 2: 9 25—28 23
13. Dacia Orăștie 18 7 2 9 18—30 23
14. C.S.M.. Caransebeș 18 6 1 10 .15—26 21 .
1-5. C.F.R. Victoria CaranSj 18 6 2 10 20—36 2Q <
16. Minerul Certej 18 6 2 10 18—35 20

tîlnirea cu Joânna 
Sztralka (Polonia), am 
greșit de la început. Tra
gerea Ia sorți m-a defa
vorizat, în timp ce. 
Matveevă și Madl au 
prins din start seria sla
bă.

— Punctajul ELO — I 
2150 îți asigură locul IV ‘ 
în topul junioarelor eu- I 
roperie, iar pe plan in- | 
tern locul III. Ce i 
obiective ți-ai propus I 
pentru perioada urmă
toare? , ’ți; I

— Dacă federația de ' 
specialitate mă va tri- j 
mite, în mai, la Vil- I 
nius (U.R.S.S.), pentru i 
mondialele rezervate ju- I 
nioarelor, voi încerca ~. 
să îmbunătățesc per- I 
formanța de anul trecut. ' 
Urmează apoi campio- I 
hatul . național pe echi- | 
pe și, în august, tur- , 
heul internațional al I 
României la senioare, I 
poziția în clasament, ur- I 
mînd să decidă pârtiei- | 
parca mea la olimpiada . 

I șahistă de. lă Dubai (E- I 
| miratele Arabe Unite). | 

Sever NOIAN |
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ACTUALITATEA 1 Carnet cultural

La Padova a avut Ioc
Deschiderea „Săptămînii 

culturii românești"
nia, care reflectă contribu
ția sa hotărîtoare la elabo
rarea politicii interne și 
externe a țării noastre, ini-, 

nești, manifestare organi- țiativele constructive pen- 
feătă sub semnul celei de-a tru soluționarea marilor 
65-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Ro
mân.

Cu acest prilej, a fost or
ganizată o expoziție de 
carte românească, la loc 
de frunte aflîndu-se ope- . 
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ-

ROMA 7 (Agerpres). — 
La Padova a avut loc 
festivitatea de deschidere a 
Săptămînii culturii româ-

soluționarea marilor 
probleme cu care se con
fruntăomenirea în epoca 
contemporană. . /

Sînt expuse lucrări ști
ințifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușe=cu.

In aceasta perioadă se a- 
flă deschisă o expoziție de 
pictură, grafică și de arti
zanat, sînt prezentate filme 
artistice și documentare ro
mânești. -

Reuniuni Hî Reuniuni
DELHI 7 (Agerpres) —• 

La Delhi s-au deschis lu
crările celei de-a V-a reu
niuni a țărilor) nealiniate a- 
supra îndeplinirii Progra
mului de acțiune, pentru co-. 
operare economică, la care 
participă experți și - 
reprezentanți, oficiali 
peste 50 de țări, relatează, 
agenția TASS.

Luînd cuvîntul, ministrul 
de stat al afacerilor exter
ne al Indiei, K.R. Narava- 
nan, a subliniat importanța , 
programului pentru dezvol
tarea cooperării tinerelor 
state din Asia, Africa și 
America Latină în condiți
ile crizei economice mon- . 
diale. Vorbitorul a relevat 
că lichidarea- actualei stări 
de lucruri se poate realiza 
numai în condițiile unor 
schirfibări structurale pro
funde în relațiile econo-

alți 
din

Ziua Mondiala a Sănătății, 
marcată sub semnul 
obiectivelor O. M. S.

GENEVA 7 (Agerpres). — 
Ziua Mondială a Sănătății 
—■ 7 aprilie, data cînd, în 
1948, a intrat în vigoare ac
tul constitutiv al Organiza
ției Mondiale ■ a Sănătății 
(O .M.S.) — a fost marcată, 
in acest an, sub semnul u- 
nirii eforturilor în lupta 
pentru îndeplinirea obiec
tivului O.M.S. — ^Sănăta
te pentru toți pînă în anul 
2000“ După cum se evi
dențiază în documente ale

O.M.S., date publicității 
Geneva, realizarea acestui 
obiectiv presupune un „an
gajament politic ferm, or
ganic, legat de dezvoltarea' 
social-economică și de 
salvgardarea păcii". In le
gătură cu aceasta se evi
dențiază că dificultățile în
registrate în domeniul e- 
conomiei mondiale au 
consecințe negative în spe
cial asupra țărilor în curs 
de dezvoltare din Asia, A- 
frica și America Latină.

la

Forum național 
pentru pace 

în Salvador
SAN SALVADOR 7 (A- 

gerpres), — In capitala Sal
vadorului s-au desfășurat 
lucrările Forumului națio
nal pentru pace, la care 
au luat parte peste 600 de 

• reprezentanți ai vieții po
litice și sindicale naționa
le — transmite agenția 
ADN. Participanții s-au 
pronunțat pentru, reluarea 
diăloguiui dintre guvern și 
forțele insurgente grupate 
în frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Naționa
lă — Frontul Democratic 
Revoluționar (F.M.L.N.- 
F.D.R.) din Salvador, rela
tează agenția.

mice internaționale, care 
să facă posibilă dirijarea 

; resurselor și noilor tehno
logii spre țările în curs de 
dezvoltare.

■ ★

CIUDAD DE I> AN AMA 
7 (Agerpres). — In capita
la Republicii Panama au 
loc lucrările reuniunii co
mune a miniștrilor de ex
terne din țările membre ale 
„Grupului de Ia Contado- 
ra“ (Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela), ale 
„Grupului de sprijin" (Ar
gentina, Brazilia, Peru și 
Uruguay), precum și din 
cinci state centroamericane 
(Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua și 

. Salvador). Sînt examina
te o serie de aspecte ale 
variantei finale a textului 
Actului păcii și colaboră
rii; în America Centrală, 
elaborat de ..Grupul de la 
C'ontadora". Totodată, se va 
analiza situația cOnflictu- 
ală din această regiune și 
măsurile concrete pentru 
instaurarea unei păci du
rabile în această zonă.

• Festivalul de la Salz
burg — căruia i s-a decer
nat în aceste zile premiul 
„Olympia" al Fundației O- 
nassis (Grecia) — își' Săr- ; 
bătorește cea de-a 66-a a- 
niversare de lâ crearea să 
în forma actuală de către 
regizorul de teatru Max 
Reinhardt.

Festival în exclusivitate 
mozartian la începuturile 
sale, acesta s-a deschis, în- 
cepînd din anul 1920, mu
zicii simfonice, de cameră 
și de operă,: artei teatrale, 
transîormînd anual, în 
luna august, orașul natal 
al lui Wolfgang Amadeus 
Mozart într-o capitală a. 
muzicii. ’ ■

• După o absență de doi 
ani de la televiziunea fran
ceză, Aznavour, „micul 
Charles", cum îl numea E- 
dith Piaf, a reapărut într-o 
emisiune inedită, denumi
tă „Aznavour de la A 
Z“. Faptul ar fi putut 
fie trecut cu vederea, 
a intervenit o noutate, 
nuhțată chiar de 'artist

la 
să

timpul emisiunii. El a de
clarat că pornește un ade
vărat război împotriva de- 
clinului , limbii franceze. ' 
Arma sa: propriile cîntece.

• Președintele Perului, 
Alan Garcia, a inaugurat 
duminică, la Lima „Săptă- 
mîna promovării culturii în 
America Latină". La acți
unile preconizate vor lua 
parte personalități mar
cante ale culturii latino- 
americane și. caraibiene».în- 
tre care romancierul co-

■ lumbian Gabriel Garcia 
Marquez, laureat) al Pre
miului Nobel pentru litera- 
tură, poetul nicaraguan, mi
nistru al culturii, Ernesto 
Cardenal, prozatorul Pa
raguayan Augusto Roa Bas- 
tos, scriitorii uruguayeni 
Mario Benedetti și Eduardo 
Galeano, omul de litere 
venezuelean Arturo Uslar 
Pietri, reprezentantul vie
ții literare salvadoriene Ro
berto Armijo și ilustra per
sonalitate a culturii cubane
ze Roberto Fernandez Rc- 
tamar. <

TV.

TRIB
Un grup de antropologi 

indieni au încercat din nou 
să stabilească un contact 
cu membrii unui trib re
fractar la orice contact cu 
lumea exterioară, care tră
iesc în Insulele Sentinel- 
les din Marea Andaman, 
Specialiștii arată că este 
yorba de aproximativ 100 
de persoane de tip negroid 
eare se află în stadiul co
munei primitive și întîm- 
pină cu săgeți otrăvite ori
ce persoană care ar încerca 
să debarce pe insule. Po
trivit unei declarații a unui 
purător de cuvînt al Ser
viciului de protecție a 
populațiilor tribale din In- 

băștinașii Insulelor

FAPTUL DIVERS

Sentinelles nu suportă nici 
o prezență străină. El a 
subliniat că tribul este pe 
cale de dispariție din pri
cina ratei mari a mortali
tății datorată maladiilor și 
al nivelului scăzut al nata
lității, arată agenția Frân
te Presse.

R.P. Bangladesh s-a abătut 
timp de 30 de minute o 
grindină puternică, „pietre
le" căzute din nori avînd 
greutatea de... pînă la un 
kilogram. Un număr de 
11 persoane și-au *pierdut 
viața, iar 42 au fost răni
te, informează agențiile • 
Reuter și AP.

GRINDINA
Asupra districtelor My- 

menisingh, Brahmabaria 
și Netrikona din nordul

FESTIVAL

La localitatea Cognac din 
Franța s-a deschis cel de-al 
V-lea Festival al filmului 
polițist. Printre vedetele 
„celei de-a șaptea arte" 
invitate la festival se nu
mără actorul american Ro
bert Mitchum. Palmaresul 
festivalului a fost anunțat 
duminică seara.

Agendă 
energetică

BEIJING 7 (Agerpres). — 
La cea mai mare centrală 
electrică geotermală din 
China, cea de Ia Yangba- 
jing, Tibet, a intrat în pro
ducție de probă un nou bloc 
energetic cu o capacitate de 
3180 kW. Prin instalarea 

. acestui generator, puterea 
centralei a atins peste 13 000' 
kW.

Agenția China Nouă, care 
transmite știrea, precizează 
că circa 30 din cele 600 de 
surse de ape geotermale 
depistate în Tibet permit 
instalarea de unități ener
getice totalizînd 800 000 kW.

☆
BELGRAD 7 (Agerpres).

— Pe rîul Drava, din nor
dul Iugoslaviei, au început 
lucrările de construire a u- 
nei noi centrale electrice — 
Dubrava. Noua unitate e- 
neigetică cu o putere de 
77,8 MW va produce circa 
410 milioane kWh de elec
tricitate pe an.

Luciările urmează să fie 
finalizate în 1990. întregul 
echipament al centralei va 
fi livrat de întreprinderi 
iugoslave, precizează Ta- 
niug.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Bădăranii; Uni
rea: O dragoste ciudată; 
Parîngul: Fata fără zes
tre, I—II.

LONE A: Braconaj.
VULCAN — Luceafă

rul: Legenda.
LUPENI — Cultural: 

Licitația. V ..
URICANI: Ostaticul. .

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cinema
tografice Județene Hune- 
doara.

20,00 Telejurnal.
20,15 Teatru TV: 

„Vlaicu Vodă", 
(color). 
Telejurnal.21,55

LOTO
Numerele ex 

tragerea „Loto 
aprilie 1986 ;

Extragerea I 
28. ’

Extragerea 
43, 6, 25.

Extragerea
5. 21, 11.

Fond de 
683 457 lei.

a

•a

;rase
2“ din

la
6

75, 37, 54,

Il-a: 16,

IlI-a: 3,

cîștiguri:

Autobaza transporturi auto 
Petroșani

strada Livezeni nr. 12 

încadrează, direct sau prin transfer, 
următorul personal:

■ șoferi transport marfă, categorii de

pentru Africa (E.C.A.), ci- trarevoluționarilor ango- 
tat de agenția Taniug, tota
lul datoriilor externe ale 
țărilor africane depășește 
170 miliarde dolari, 
care 80 la sută revin 
telor situate la sud de 
hara.

STUDENȚII DE LA
NIVERSITĂTEA BERKE
LEY din California au or
ganizat o amplă manifes
tație de protest împotriva 
așa-zisei „colaborări con
structive" dintre Adminis
trația S.U.A. și regimul ra
sist de la Pretoria. Este a 
treia demonstrație de pro
test antirasistă a studenți
lor de la universitatea ca- 
liforniană în ultima săptă- 
niînă. ;

FORȚELE ARMATE 
ANGOLEZE au duhorit un 
avion sud-african în pro
vincia Bio (din Centrul ță- 

____ „ __ rii), informează agenția o- 
„noile descoperiri ficială de presă angoleză

din 
sta- 
Sa-

PREȘEDINTELE CON
SILIULUI MILITAR DE 
TRANZIȚIE (T.M.C.) din 
Sudan, generalul Swăr El 
Dahab, a declarat că T.M.C. 
este pregătit să predea pu
terea noii Adunări Consti
tuante la 26 aprilie.

FOSTUL PREȘEDINTE 
rĂL S.U.A;, Richard Nixon, 
s-a pronunțat în favoarea 
extinderii colaborării și 
cooperării dintre oamenii 
de știință americani și so
vietici pentru eradicarea 
unor maladii, în special a 
cancerului. Luînd cuvîntul 
ia un simpozion organizat 
pe această temă la Was
hington, R. Nixon a apre
ciat că ... 
în domeniile medicale nu 
trebuie închise. în limitele 
granițelor naționale din un Hercules - 
cauza deosebirilor de orîn- 
duiri dintre state". ................... ..........

DUPĂ CUM RELEVA interceptate de aviația an- 
UN RAPORT AL COMISI7 goleză. care parașutau ina- 
EI ECONOMICE A O.N.U. terial militar destinat con-

U.

^NGOP citată de agenția 
France Presse. Aparatul..

C 130. fă
cea parte dintr-un grup de 
trei avioane de același tip.

Iezi.
PRIMARUL MADRIDU

LUI, Juan Barranco, a ce
rut lichidarea bazei milita
re americane din apropie
rea capitalei spaniole. In
tr-un interviu apărut în 
publicația „Diario-16", el s-a 
pronunțat pentru convor
biri cu Statele Unite 
problema desființării 
cesței baze și pentru o 
ziție fermă a Spaniei 
aceste ronvorbiri.

16 PERSOANE
PIERD! T VIAȚA și 170 au 
fost' rănite în cursul cutre- - 
murului .care , a avut lqc 
duminică în Peru și al că- 
rui epicentru a fost loca
lizat la 20 km de orașul 
CUzcp. Au fost distruse 
peste 2 000 de clădiri. In 
zonele afectate continuă 
lucrările de salvare.

GUVERNUL FI URINE
LOR VA PROMOVA o po
litică îndreptată spre crea
rea unei zone a păcii, liber
tății și neutralității în Asia 
de sud-est, a declarat vice
președintele- filipinez Sal
vador Laurel. Luînd cuvin- 
tul în încheierea reuniunii 
Comitetului permanent al

în 
a- 

po-
la

ȘI-AU

Organizației Asiei de Sud- 
Est (ASEAN), el a relevat 
că reprezentanții țărilor 
ASEAN au convenit asupra 
unor acțiuni comune în
dreptate împotriva măsu
rilor protecționiste din co- 

-merțul mondial.
PENTRU A DOUA OA

RA în ultimele 12 zile, a- 
viăția israeliană a atacrit, 
lansînd bombe, poziții pa
lestiniene și ale milițiilor 
musulmane din apropiere 
de Saida, principala loca
litate din sudul Libanului 
— informează agențiile As- 

- sociated Press și UPI, ci
tind surse libaneze și isra- 
eliene. Potrivit primelor 
rapoarte, cel puțin 50 dex 
ease au fost distruse. Au 
fost înregistrate, -le ; ase
menea, victime omenești. 
Di mir ică si luni ai fost 
semnalate incidente la 
Beirut ?ntre . milițiile riva
le; de a lungul liniei' de 

. demarcație din centrul ca
pitalei.
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conducere C și E
■ șoferi transport persoane, categorii de 

conducere C, D, E.
încadrarea se face conform prevederilor 

Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
Informații, Ienulesc Ale
xandru, Voivodului, nr. 16. 
(6306)

VIND Dacia 1310, 8 000 
km la bord. Coroești — 
Valea Ungurului, Brînzeu 
Cornel. (6307)

VIND Dacia 1100, stare 
bună, preț convenabil. In
formații, stadionul Jiul,

VIND fîn (30—40 t). Te
lefon 60666, Paroșeni (cu 
abces transport). (6302) ’

VIND autoturism „Re
nault 16“, strada Steagul 
roșu, bloc
(6305)

VIND
bucătărie, cămară,
de brad, strada Coasta 69. telefon 42183. (6308)

ANUNȚURI DE FAMILIE

2, ap. 3, Lupeni.

casă, grajduri,
lemn

FAMILIA Dulămiță, Ionuț, Jimi și Ion sînt ală
turi de bunul lor prieten,- procuror loan Moca, în 
nemărginita durere pricinuită de dispariția prema
tură a tatălui.

LI VIU MOCA

AMINTIM cu aceeași mare durere împlinirea a’ , 
6 ani de la decesul fiului și fratelui nostru

VRĂJITORII GHEORGHE EMILI AN (Luluj
Nu te vom uita niciodată. (6299)
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