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Verticalele noii preparații de cărbune de la Live- 
zeni.

Perfectionarea centinuă a 
procesului instructiv-educativ din

Cu planul pe patru luni îndeplinit r
Sectorul IV al I.M. Lonea

® Peste 14 500 tone de cărbune ex
tras suplimentar de la începutul anului.

■ 4 053 tone de cărbune au fost în
registrate luni, 21 aprilie, la începutul 
schimbului I, peste sarcinile planificate pe 
primele 4 luni ale anului.

Locul de 
secretarului 

in mijlocul

muncă al 
Ce partid — 
colectivului

■ Cu aproape 500 kg de cărbune pe 
post a fost depășită productivitatea mun
cii în abataje.

Colectivul sectorului IV 
de la mina Lonea, colectiv 
de oameni harnici și pri- 
cepuți, sub conducerea or
ganizației de partid, nu 
a precupețit nici uh efort 
pentru a întîmpină glo
riosul jubileu al partidului și 
ziua de 1 Mai cu rezultate 
care ridică pe noi trepte 
prestigiul minerilor de la 
Lonea, unitate care s-a 
aflat în acest an în perma
nență printre fruntașele în
trecerii socialiste din bazi
nul nostru carbonifer. A- 
plicînd o tehnologie de lu
cru deosgbit de eficientă în 
condițiile geotectonics ale

minei Lonea — abataje cu 
tavan de rezistență — 
tehnologie pe cale de a fi 
generalizată în tot secto
rul — acum în formare la 
ultimele abataje — mine
rii din formațiile conduse 
de Grigore Mîndruț, Fio- 
rea Anton, Gheorghe Lipșa 
și Ion Boteanu, au obținut 
în abataje productivități 
superioaie sarcinilor pla
nificate în medie, cu aproa
pe 50 kg de cărbune pe

(Continuare în pag. a 2-a)

L-am surprins cu totul 
întîmplător, în fața unuia 
dintre utilajele din atelie
rul de forjă al întreprin
derii, pe Ion Predoi, mai
stru, secretar al comitetu
lui de partid de la 
I.U.M.P. .■

— V-am căutat la sediul 
comitetului de partid...

— Păi, eu nu stau în 
birou. De acolo nu poți fi de 
prea mare folos. Proble
mele producției nu se pot tr export ? 
rezolva din birou. 
Numai aici, în secție. 
Spre exemplu, una (" 
probleme : cînd va fi ga
ta coșul pentru gaze din 
atelierul de forjă se Vor 
îmbunătăți radical 
dițiile de muncă ale 
men i lor. ’

InsoțindU-1 pe Ion 
doi aveam să aflăm

îndelete din ce se com
pune ziua de muncă a 
maistrului șef de atelier, 
secretar al comitetului de 
partid, președinte al c.o.m. 
Intrăm într-o altă hală, 
investiție în curs de rea
lizare: atelierul de sa-
blare. Ne întîmpină mais
trul Vasile Dragoș.

— Tovarășe Dragoș, mă 
interesează două proble
me. Prima : grinzile pen-

Mai am două. 
Hai, dă-i zor !j . --  . * ..... : A

"’J1 doua : cele trei mașini de 
sablat cum funcționea- 
ză'

— Merg. Nu la capaci
tate. dar...con- 

oa-

Pre- 
pe

H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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La încheiereadecadei a doua, rezultatele înregistrate impun

O mai buna valorificare a condițiilor create
IN PAGINA A 3-A

la întreprinderile miniere SPORT
de-a 

apri- 
pen-

S-a încheiat cea 
doua decadă a lunii 
lie cu rezultate care, 
tru colectivele unor între
prinderi miniere, cum sînt 
Lonea, Aninoasa, Paro- 
șeni sau Cariera Cîmpu lui 
Neag, Sînt cea mai certă 
dovadă a unei activități 
susținute pentru creșterea 
continuă a producției de 
cărbune extras, pentru în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan, pentru

depășirea acestora. In frun
tea întrecerii continuă să 
se mențină întreprinderi
le miniere Paroșeni și Lo
nea — întreprinderi cu 
ceie mai constante reali
zări și depășiri ritmice 
— care au acumulat de la 
începutul lunii 3301 și, 
respectiv, 3281 tone de căr
bune extras suplimentar. 
Aceste rezultate de presti
giu vin să confirme, 
autenticitatea cifrelor,

punderea cu care ă acțio
nat fiecare membru al co
lectivului pentru valorifi
carea integrală, la un înalt 
in vel calitativ a tuturor 
condițiilor create pentru 
realizarea și depășirea sar
cinilor planificate. Ace
leași cuvinte de laudă pen
tru colectivul Carierei Cîm-

Dorin ■ GHEȚ A'

tf3

Printr-o atenție continuă 
acordată creșterii calității 
procesului de , învățămînt, 
studenții și corpul profeso
ral din Institutul de mine, 
împreună cu toți oamenii 
munci; din Valea Jiului, 
care obțin rezultate deose
bite in muncă, întîmpină 
gloriosul jubi
leu al parti
dului, împlini
rea a 65 de 
ani de la crea
rea Partidului
Comunist Ro
mân, printr-o 
implicare tot mai comple
xă în viața economică și 
educativă. In existența de 
aproape patru decenii a 
institutului, anii cei mai 
bogați în realizări sînt cu
prinși în etapa istorică 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, ani 
în care, urmînd îndemnu
rile -tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, învăță- 
mîntul superior minier 

■ și-a sporit, printr-o inte
grare cu producția și cer
cetarea științifică, contri
buția la o temeinică pregă
tire a specialiștilor în mi
nerit.

In strînsă corelare cu di
rectivele Congresului al 
XIH lea al partidului, ta 
care se precizează că o sar
cină prioritară a cincinalu
lui 1966—1990, și în pers
pectivă pînă în anul 2000, 
o constituie dezvoltarea ba
zei de materii prime mine
rale și de energie, cadrele

superior
cu pregătire superioară for
mate în institut trebuie să 
corespundă acestei dina
mici și, în același timp, să 
stăpînească prin cunoștin
țe profesionale, tehnice și 
științifice, întregul meca
nism de realizare a preve- 

_____________ derilor stabili
te în progra- 

“l__ mul de dez-
politicii partidului de voltaic. Ca. o
Expresie a înfăptuirii

asigurare q specialiștilor consecință fi- 
pentru minerit rească’ în m’
r stitut se pre-

_ ... gătesc jn pre_
zent 4309 studenți. Această 
cifră este rezultatul unei 
dinamici continue și spune 
mult dacă o raportăm 1* 
cifra- de școlarizare 
tentă cu 10 ani în 
adică în 1976. cînd 
numai 1500 studenți. In ca
drul acestui proces de dez
voltare și perfecționare se 
regăsește și 
seral în care 
1700 studenți.
nei asemenea
larizare la învățămîntul se
ral a pus în'fața conduce
rii institutului și facultă
ților probleme care au 
constituit teme de analiză

exis- 
urmă, 

erau

învățămîntul 
sînt cuprinși 
Existența u- 
cifre de șco-

Prof. dr. ing.
Nicolae DIM A, 

secretarul comitetului de 
partid, prorectorul 

Institutului de mine 
Petroșani

(Continuare în pag a 2-a»

Printr-o largă participare cetățenească, 
s-au realizat fapte remarcabile

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de Dionislc Zola (în mijlocul imaginii), o formație de mi 
neri fruntași în colectivul sectorului XI al I.M. Lupeni.

... Fota: ȘL NEMECSEK

In fiecare zi din această 
primăvară s-au desfășurat 
continue acțiuni de înfru
musețare a localităților în 
care s-au implicat, cu res
ponsabilitate civică, mii de 
cetățeni din Valea Jiului. 
Despre etapa actuală a a- 
cestor lucrări de ’ 
teres am vor
bit cu ing. 
Nicolae Giur
giu, șeful sec
torului gospo
dărie de la 
Consiliul popular 
pal.

— Mai mult decît în alți 
ani, locuitorii din Petrpșăni 
au dovedit, în toate zonele 
orașului, un interes deose
bit pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a car
tierelor. S-a muncit și du
minică, au continuat și 
ieri, la plantarea arborilor 
și arbuștilor ornamentali,

larg in-

nie și în alte locuri. Numai 
duminică s-au fixat apro
ximativ 600 de tutori pen
tru arborii plantați, s-au 
transportat în cartiere im
portante cantități de pă- 
mînt vegetal necesar zone
lor verzi. Trebuie să măr
turisesc că numai în aceas-

municî

Șa îi t i er de Pti mă vară

tă primăvară toate plantă
rile, care s-au efectuat cu 

. sprijinul larg al asociați
ilor de locatari, al unui 
impresionant număr de ce
tățeni, sînt în valoare de a- 
proape uh milion, de lei. 
Acțiunea de plantare s-a 
încheiat, în actualitate, pe 
lîngâ păstrarea a tot . ce 
s-a realizat atlt de frumos, 
mai sînt preocupările de 

’ „. * 1 viu
și a rondurilor cu flori.

—Odată cu acest gen de 
lucrări a început și reface-

curățirea și nivelarea tere- amenajare a gardului 
nurilor din împrejurimile 
blocurilor din cartierele
Aeroport, Carpați, fn colo-

i

rea străzilor. Ce s-a între
prins în acest domeniu ?

— Intr-adevăr, acțiunpș' 
de refacere a străzilor este 
în plină desfășurare. S-a 
muncit în zona Dărăne.ști, 
la intrarea în oraș, și la 
Livezeni, continuîndu-se fie ’ 
plombările, fie refacerea u- 

nor porțiuni 
de șosele. In 
atenția Consi
liului popular 
municipal se 
află continua

rea lucrărilor de betonare 
a bulevardului în Aero
port, unde se realizează a- 
cum a treia bandă de. cir
culație. Toate acestea sînt 
executate cu o atenție deo
sebită pentru calitate și 
trăinicie. De fapt, pentru 
această zonă. Aeroport, s-au 
concentrat o mare parte din 
eforturile gospodarilor o- 
rașului. Ieri, acțiunile da

T. SPĂTARII

(Continuare in pag. a la)
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assnse

Sub semnul Anului Internațional al Păcii

Declarația
Marii Adunări Naționale, 
expresie a voinței de pace 

a poporului român

O necesitate stringentă : depășirea 
tuturor focarelor de conflict

Dovezi elocvente ale po
liticii de pace a României, 
promovată cu consecven
ță de" președintele Nicolae 
Ceaușescu, noile inițiative 
și strălucitele demersuri 
întreprinse în cadrul Anu
lui Internațional al Păcii 
constituie contribuții rea
liste la salvgardarea a ce
ea ce are omenirea mai de 
preț — liniștea și pacea pe 
pămînt. Izvorîț din înalta 
răspundere pentru soarta 
umanității, mesajul pe ca
re președintele țării noas
tre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat pre
ședintelui S.U.A. în legă
tură eu recentele bombar
damente ale aviației ame
ricane împotriva Libiei se 
înscrie în aceeași suită a

Dialogul, tratativele-singura cale rațională!
Ca om al muncii, iubitor 

de pace, am urmărit cu în
grijorare și dezaprobare 
evenimentele d? gravă în
cordare din Mcditcrana, 
bombardarea de către a- 
viația americană a orașului 
Tripoli și a altor localități 
dm Libia. Intr-un aseme
nea moment, cînd atmosfe
ra internațională este deo
sebit de încordată, este 
de-a dreptul de neconceput 
un nou focar de conflict. 
Așa cum se arată în mesa

Perfecționarea procesului educativ
(Urmare din pag. I)

și dezbatere în consiliile 
profesorale și senat.

Institutul de mine și-a 
format o tradiție din spri
jinul dat activității de pre
gătire a candidaților pen
tru concursul de admitere, 
atît în învățămîntul liceal 
(prin materiale cu caracter 
informativ-metodic, prin 
acțiuni nemijlocite de în
drumare, expuneri, lecții, 
exerciții practice), cit și 
prin cursurile de pregătire 
a ctmâidaților, organizate 

. pe toată durata anului uni
versitar în instituția noas
tră.

Asigurarea pregătirii 
teoretica și practice a stu
denții jr de la secțiile se
rale a Constituit o proble
mă de tona a acestei for
me de Invățămînt. Am ma
nifestat p permanentă preo
cupare în următoarele di
recții : elaborarea unor noi 
planuri de învățămînt și 
aplicarea lor începînd ' cu 
anul universitar 1985—1986; 
conducerea activităților, di
dactice de c a d re cu 
experiență; forme corespun
zătoare df desfășurare a 
activităților didactice prin 

demersurilor României pen
tru eradicarea politicii de 
forță și amenințarea cu 
forța în relațiile internațio
nale, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor 
stărilor conflictuale din 
lume.

Subscriu din toată inima 
la moțiunea 'adoptată de 
Comitetul Național Român 
„Oamenii de știință și pa
cea", condus de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, persona
litate științifică de renume 
mondial, prin .care se. ex
primă îngrijorarea prefun
dă cu privire la situația 
.deosebit de gravă din Me- 
diterană, ț .

Ca cercetător, preocupat 
de .dezvoltarea și moderni
zai ea sectorului prioritar 

jul conducătorului țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat pre
ședintelui S.U.A., nimic nu 
justifică asemenea acte a- 
gresive. Amenințarea la 
ădresa păcii și securității 
internaționale, provocată 
de aceste. acțiuni militare, 
este cu atît mai regretabilă 
cu cit ea s-a produs în a- 
nul proclamat de O.N.U. 
drept An Internațional al 
Păcii.

care să se asigure însuși
rea cunoștințelor în buge
tul de timp de care dispun 
studenții seraliști pentru 
studiu etc. Ca element nou 
în actualele planuri de în
vățămînt sînt practicile 
productive la învățămîntul 
seral, prevăzute în anii II 
și V .la ingineri și III la 
submgineri pe perioade 
compacte de 2 săptâmîni 
cu program de 4 ore pe zi. 
Au. fost considerate nece
sare în scopul însușirii 
problematicii largi și com
plexe ale practicii produc
tive Corespunzătoare pre
gătirii teoretice realizate.

Integrați în procesul de 
înfăptuire a hotărîrilor 
Congresului, al XlII-lea al 
partidului, comuniștii din 
institutul de mine își spo
resc energia de muncă și 
creativitatea științifică, 
într-o relație nemijlocită 
cu viața economică, mani- 
festînd o continuă preocu
pare pentru pregătirea te
meinică a viitorilor spe
cialiști ce vor participa la 
perfecționarea tehnicii și 
tehne cgulor din minerit, 
ia creșterea producției de 
cărbuhe necesar econo
miei naționale. 

al economiei naționale — 
industria minieră — mă a- 
lătur cu toată fermitatea 
tuturor oamenilor muncii 
din domeniul cercetării ști
ințifice din țara noastră că
rora le este scumpă cauza 
păcii, a înțelegerii interna
ționale. Cu toții, oamenii 
muncii din domeniul cer
cetării științifice . sîntem 
liotărîți să nu precupețim 
nimic pentru depășirea pri
mejdiilor ce amenință pa
cea și . stingerea tuturor 
focarelor de conflict și asi
gurarea unui viitor pașnic 
tuturor națiunilor lumii.

; Ing. .1.
Barboane CRĂCIUNESCU. 

cercetător științific 
principal — I.C.P.M.C.

Eu și tovarășii mei de 
muncă sîntem convinși că 
diferendele dintre state pot 
fi soluționate cu răbdare, 
pe calea unor tratative res
ponsabile, care să țină sea
ma de interesele legitime 
ale tuturor popoarelor care 
aspiră la pace.

Sîntem împotriva politi
cii de forță și dictat. Mun
cind cu tot elanul nostru 
pentru . a întări cu fapte 
noul demers de pace și în
țelegere între state al pre
ședintelui țârii noastre, 
sîntem vajnici apărători ai 
păcii de care avem nevoie 
pentru a ne îndeplini toate 
planurile pe care ni le-am 
făcut.

Sing. Barbu POMPILIU, 
șef sector, I.M. V'ulcan

(Urmare din pag. I)

— Și te mulțumește ?
Observ că secretarul co

mitetului de partid a atins 
punctul sensibil.

In curtea uzinei, Ion 
Fredot, îmi mărturisește s

— Nu stau la sediu de- 
cît în scurtele ședințe de 
comitet sau cînd activita
tea o cere stringent.

— Și. oamenii cum vă 
găsesc ?

— Vin foarte des la mi
ne, cu probleme de pro
ducție, de partid, cu pro
bleme sociale și chiar cu 
probleme personale. Cînd 
eir am venit aiti, la uzină, 
în 1959, unii din colegii 
mei de azi, nici nu erau 
născuți. Știți cît este me
dia de vîrstă a uzinei 7 22 
de ani și cîteva luni. Un 
val de tinerețe pe care îl 
simțim pulsînd împrejur. 
Fiecare cm își are firesc,

O mai bună valorificare 
a condițiilor create

(Urmare din pag. I)

pu lui Neag care în aceas
tă lună, prin eforturi stă
ruitoare, a obținut aproape 
zi de zi. producții supe
rioare sarcinilor planifica
te. Deși în cea de-a * doua 
decadă a lunii aprilie mi
nerii de la Aninoasa au 
mai slăbit ritmul,, constan
ța realizărilor, lăsînd. . de 
dorit, totuși prevederile 
de plan au fost îndeplinite,- 
de la începutul lunii, în 
proporție de 101,5 la sută.

Colectivele întreprinde- 
lilor miniere Uricânî, Dîl- 
ja, cu toate că nu și-au 
îndeplinit integral sarcini
le planificate, — raportînd 
la încheierea acestei pe
rioade realizări în propor
ție de 99,8 și 97,7 la sută 
—sînt foarte aproape de 
nivelul planului, avînd șan
se, ridicate să-și .onoreze 
sarcinile lunii cu condiția 
ca în cea de-a treia deca
dă să-și intensifice efortu- 

Laboratorul de analize al sectorului de aeraj de 
la I.M. Paroșeni. Laboranta Viorica Svircek efectuea
ză analiza unor probe de praf și gaze colectate din 
subteran. Foto; Cristian ȘTEFAN

universul lui, problemele 
lui. Multe dintre ele stau 
in puterea noastră de re
zolvare, • a organizației de 
partid. Poate de aceea oa
menii vin cu încredere la 
partid. Uneori și un sfat, 

În mijlocul colectivului
un gînd bun, un sprijin 
moral înseamnă mult.

— J9e cînd sînteți comu
nist,'tovarășe Predoi ?

— Din 1961.
— Care au fost satisfac

țiile dumneavoastră cele 
mai mari, în viață ?

— Greu de spus. Mă gîri- 
desc Ia tinerii care au în
vățat și învață 
meserie lîngă mine. 
Unii au ajuns oameni de 
mare nădejde, proiectanți, 
șefi de secții, tehnicieni de

rile pentru creșterea pro
ducției de cărbune. De 
fapt, acest apel la intensi
ficarea eforturilor pentru 
creșterea producției de 
cărbune este valabil pen
tru toate colectivele minie
re care, chiar dacă unele 
nu își vor putea îndeplini, 
în totalitate, sarcinile sta
bilite. pentru luna aprilie, 
trebuie .să reducă substan
țial din minusurile acumu
late, să nu mai adauge alte 
tone la restanțele înregis
trate. -7/’’

Minerii Văii Jiului, con
ducerile colectivă ale în
treprinderilor miniere, sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, cu 
sprijinul- organizațiilor de 
sindicat și de tineret tre
buie să adopte ceia mai 
eficiente măsuri pentru 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune extras, 
pentru sporirea producti
vității muncii, pentru ridi
carea pe noi trepte ’ calita
tive a „eficienței economice 
a întregii activități.

clasă. Și acum colaborez per secții : Iufiu Pâszternak,
excelent cu un tînăr — Marin Florescu, Constan-
Gheorghe Bolea, inginer în fin Fetrilă, Nicolae Geamă-
anul ăl doilea de sțagiatu- nu. Comuniști în fruntea
ră. Un talent tehnic. Spune colectivelor. Am rezerva
mult, nu ? Experiența și
tinerețea împreună pot da 

la iveală minuni... Vorbeați 
de satisfacții ? . Cînd am 
fost ales secretar al comi
tetului de partid, se îm
plinesc șapte ani de a- 
țunci, am fost total sur
pi ins. Nu m-am așteptat. 
Tovarășii m-au investit cu 
multă încredere. Asta m-a 
ambiționat. Mi-arn preluat 
sarsmile hotărît Nu vreau 
sâ-i dezamăgesc nici o cli
pă. Din cei care au crescut 
tîngă mine, ca ucenici, pa
tru sînt secretari de partid

Largă 
participare 

cetățenească
(Urmare din pag. I)

. muncă patriotică destina
tă înfrumusețării orașului 
au continuat în parcul de 
la Spitalul municipal, la 
plantări de gard viu și ni- 
velatul terenurilor din vi 
itoarele zone verzi.

— l’entru păstrarea a tot 
ce s-a realizat, multi cetă
țeni ne sesizează că este 
necesar ca gunoiul menajer 
să fie transportat înainte de 
a polua din nou cartierele. 
Cum se va rezolva această 
problemă ?

— Numai printr-o inte
grare permanentă a 
E.G.C.L. Petroșani în rea
litățile gospodărești și în 
preocupările statornice ale 
cetățenilor de a-și crea, 
acolo unde locuiesc,.o at
mosferă de ordine. Odată 
cu înfrumusețarea ambian
ței citadine din municipiu 
vcm determina pe toți cei 
răspunzători de întreține
rea celor înfăptuite în a- 
ceastă primăvară să se 
implice Cu responsabilitate 
în această acțiune de mare 
valoare civică, ,

Cu planul pe patru 
luni îndeplinit

(Urmare din pag. O

post. Acest rezultat a con- 
dus la sporirea producti
vității în cărbune cu peste 
440 kg pe post, iar la nive
lul întregii activități a sec
torului cu 250 kg de cărbu
ne pe post. In acest fel, 
minerii sectoțjliui IV de la 
mina Lonea, conduși de 
maistrul Aurel Nelepcu, șe
ful sectorului, au demon
strat dorința lor fierbinte de 
a crește necontenit produc
ția de cărbune extras pe 
seama sporirii productivi
tății muncii în abataje, fo
losind eficient noile tehno
logii de lucru. (G. Dorin) 

de cadre asigurată. Ei vor 
duce mai departe ce am 
realizat noi... bătrînii. Poa
te că aceasta este una din 
. tarile mele satisfacții in 
muncă.

— Dorințe ?
— Două. Avem nevoie 

aici, la uzină, de un ate- 
lier-școală. „Ca aerul", cum 
se spune. Pentru elevul ve
nit să învețe strungăria 
sau altă meserie, una este 
să se uite la muncitor, alta, 
să pună mina, să munceas
că la mașină.

— Și a doua ?
— Să-mi văd nepotul tot 

aici, în uzină. Mi-ar place 
să ducă mai departe ce am 
realizat noi, laolaltă ; IUM’ 
Petroșani este astăzi un 
nume și va deveni, prin 
munca noastră, renume l

opmom
ȘAH. Pest' 25 de. tineri 

și vîrstnici de la toate sec
toarele minei s-au înscris 

al 
. „___ o____ „___ _____ ___ __ ___ Concursul

, Lupeni are loc premiera de va începe joi, 24 aprilie. In- 
I gală a filmului „Cunună de 
I lauri", în regia, lui Mora 
I Anghel, film ce se înscrie 
| în. șirul manifestărilor de- 
[ dicațe jubileului pa.rtidu- 
| lui nostru. Cu această ocâ- 
I zie, în holul cinematogra- 
I fului vor fi deschise o ex- 
I poziție de pictură și una

I 
I 
I
I 
I

de carte- social-politică. foarte disputată, fiecare 
(Gh. O.) dintre participant dorind

•< să devină cîștigător.

PREMIERA DE GALA.
Azi, de la ora 18, la cine- la campionatul de șah 
matograful „Cultural" din I.M. ’ ’vezeni.

PESCĂREASCA. loan 
Stoica, secretarul Filialei 
de. vînătoare și pescuit din 
Petroșani ne-a informat că 
de sîmbătă, 19 aprilie, atrecerea se anunță a fi

CENACLU. Miercuri, începînd ci ora 9, la Uricani 
se vor întîlni în biblioteca clubului membrii cenaclu
rilor literare din Valea Jiului. Va avea loc o vizită

început interdicția la pes
cuit în apele colinare și de 
șes: Aceasta se va ridica 
în data de 18 iunie 1986, 
dar pescarii amatori din 
municipiul nostru pot să-și 
încerce norocul în 
de 1 și 2 mai, oeoarece din 
data de 1 Mai se va deschi
de sezonul de oescuit 
pele de munte.

cinemateca, in 
drul programului de

tați la o întîlnire cu Cori- ] 
na Chiriac și Cristian Po- I 
pescu. Alături de ei pe I 
scenă vor fi prezenți mem- | 
brii grupului „Acustic" . al 
casei de cultură. Așadar, 
patru spectacole, cîte două 
în fiecare zi., patru momen
te de împletire a artei pro
fesioniste du arta de ama- 
toii. (Al. H.)

EXCURSIE. In perioada 
25—27 aprilie, 17 tineri, de 
la UE Paroșeni vor efec
tua o interesantă excursie 
pe ruta Vulcan, Simeria, 
Sibiu, Brașov. Poiana Bra- 

zilcle șOv, Bran, Pitești, Vilcea, 
Tg. Jiu, Vulcan. In traseul 
lor vor vizita monumente 
istorice, muzee de artă și 
obiecție e social-cconomice.

în â-

că
ci ne- 

de documentare, urmată de două întîlniri ale crcato- matecă, iubitorii celei de-a . 
rilor literari cu mineri de la I.M. Uricani și cu elevi șaptea arte pot viziona joi, 
din oraș. Vor fi susținute micro-recitaluri de poezie 
și muzică. (Al. H.)

DIVERTISMENT. Sîm
bătă și duminică, pe scena șaptea ai tu pw viz-ivna jlm,

■24 aprilie, ora 18, pelicula Casei de cultură, iubitorii 
italiană „Gardianul". muzicii ușoare sînt . invi

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA

I 
I 
I
I
I
I
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Greul abia începe...
JIUL PETROȘANI — 

MECANICA ORĂȘTIE 3—1 
; (2—0). Fără carte de vizită, 
dar. ambițioasă, noua pro
movată în eșalonul secund 
n-a pus probleme liderului, 
fiindcă n-a știut să stăpî- 
nească mijlocul terenului. 
De jaceastă greșeală tactică 
a beneficiat exact compar
timentul de concepție al 
Jiului, prin Szekeiy, Dosan 
și Mulțescu, care și-au asu
mat în plus sarcina finali
zării. De altfel, fără Van- 
cea, înaintarea gazdelor a 
contat mai ales pe Lăsconi, 
fiindcă Pachițeanu s-a ară
tat neinspirat în demarcări 
și execuții. Primul gol a 
fost rodul bunei colaborări 
dintre Dosan și Szekeiy, 
ultimul șutind impărabil 
cu stîngul (min. 9). Contra
atacurile oaspeților (min. 
6 — Vătafu, 13 Lajos, 20 — 
Batacliu) s-au spulberat în 
careul mare a lui Țoiria, în- 
trucît înaintașii Mecanicii 
au.;, așteptat replierea ad
versarilor, iar cînd ultimul 
apărător al Jiului a gafat 
copilărește (33), Merlâ a 
intervenit salutar cu capul.

Raportul de forțe a fost 
așadar întotdeauna supe
rior învingătorilor, dar în 
momentele de respiro apă
rarea lor nu s-a grupat e- 
ficient, ba chiar fluxul 
combinațiilor u suferit.
Pofta de joc a mijlocașilor 
— care au acoperit tot te
renul, au aplicat scheme 
tactice surprinzătoare și, 
ceea ce este remarcabil, vi
teza și precizia combinați
ilor lor au sporit — a de

cis mărirea avantajului ; 
din nou o acțiune pe stin
gă, între Szekeiy și Dosan, 
de care a beneficiat antre- 
norul-jucător Mulțescu (23), 
care a făcut inutilă inter
venția lui I. Popa la lovi
tura sa de cap : 2—0, A Ițe 
faze fierbinți, la poarta fot
baliștilor din Orăștie au 
fost consemnate în min. 27 
(„transversală" — Lăsconi, 
șut peste — Stana), 44 și

Fotbal, divizia B
45 („stîng" pește —■ Dosan, 
intervenție salutară a por
tarului la șutul aceluiași 
jucător).

Primele minute în trom
bă și la reluare — de acum 
„specialitatea" Jiului — 
l-au pus pe Pachițeanu în 
fața a două ocazii rarisime 
(49 și 50), imprecizia a de
terminat chemarea pe tușă, 
înlocuitorul său, juniorul 
Timofte, deși marcat de 
tracul debutului, a demons
trat calități tehnice deose
bite, ba chiar ingeniozitate 
comoinativă. Schimbările 
efectuate îi) cealaltă tabără 
(introducerea lui Coloji și 
Ureche) au mărit tensiunea 
de ripostă a a'ăcului, Do- 
brău 171) și Ccloji (78) au 
șutat puternic în spațiul 

■porții, alte ocazii ale Me
canicii ca și ale Jiului — 
prin Mulțescu (66), Timofte 
(74), B. Popescu (75) și Bă- 
Juță (79) au fost irosite. în- 
trucît s-a mizat prea mult 

pe cea mai favorabilă pozi
ție de șut. De fapt modifi
cările tabelei de marcaj au 

. survenit în urma unor 
faulturi în caree, mai în- 
tîi Moldovan, l-a. „cosit" pe 
Lăsconi (52), apoi Ureche 
(82) a fost blocat în „pache
tul" apărătorilor ad verși. 
Loviturile de pedeapsă au 
fost* transformate cu sigu
ranță de Merlă, respectiv, 
Hațiegan.

Victoria Jiului, muncită, 
dar fără strălucirea de al
tădată, menține distanța 
față de urmăritoarea sa 
FC Maramureș, Carențele 
din apărare, sincopele de 
mobilizare în repriza se
cundă, aerul de suficiență 
al lui Florescu, B. Popes
cu, chiaf Stana, precum și 
izolarea lui Băluță pe ari
pă trebuie să dea de gîn- 
diț. Abia acum începe 
greul, urmează un program, 
puțin spus, dificil pentru 
purtătoarea culorilor mi
niere ’ din municipiul nos
tru; Din cele șapte depla
sări, mai ales înspre Mara
mureș, trebuie aduse nea
părat puncte. De fapt, pro
movarea se va decide în 
următoarele două etape, Ia 
Reșița și Baia Mare, cînd 
foștii noștri divizionari A 
trebuie să evolueze lâ va
loarea- la care aspiră.

JIUL : Torna — Florescu, 
V. Popa, Merlă, Stana — 
Szekeiy; Mulțescu, Dosan 
— Băluță, Pachițeanu (Ti
mofte), Lăsconi (B. Popes
cu).

Andrei APOSTOL

Momente semnificative în activitatea de pregătire
pentru apărarea patriei și sportivă a tinerilor

Competiții municipale de anvergură
Zilele trecute, în zona 

„Brădet" din Petroșani a 
avut loc etapa ‘-municipală 
a Complexului aplicativ . 
pentru apărarea patriei, 
concurs care urmărește e- 
duearea multilaterala a ti
nerilor, elevi în școlile ge
nerale și liceele din muni
cipiu.

La startul celor șapte 
probe de concurs s-au ali
niat 50 de echipaje, ceea 
ce înseamnă 150 de elevi, 
băieți și fete, aflați în ci
clurile al doilea și al trei
lea- de pregătire. Dincolo 
de rezultatele concursului, 
am- remarcat buna pregăti
re a tuturor echipajelor, 
seriozitatea cu care au tra
tat fiecare probă, începînd 
cu cele de pregătire mili
tară și ierminînd cu cele 
sportive, orientarea turis
tică și ’irul, sau cu ‘probe
le de educație generală, 
proba sanitară și cea de 
circulație pe drumurile pu
blice.’: J-

Traseul variat, dificil, 
bine ales de organizatori 
— Comitetul municipal âl 
U.T.C. — a dus la o justă 
selectare a valorilor. S-au 
impus, la ciclul doi — fete, 
echipajele Liceului indus
trial din Petroșani, Liceu
lui industrial nr. 2 — Lu
peni și Liceului de mate- 
matică-fizică din Petroșani. 
La băieți cele mai bune au 
fost echipajele Liceului1 
industrial d;n Petroșani, 
Liceului industrial din VU1- 
cari, echipajul I, și Școlii 
generale nr. 2 din Uricani. 
Concursul rezervat ciclu

lui al treilea de pregătire 
a adus în prijn-plan echi
pajele Liceului industrial 
din Vulcan, echipajul I, 
Liceului industrial din Pe
troșani și Liceului indus
trial; din Vulcan, echipajul 
II, la fete, iar la băieți 
s-au. detașat toate cele trei

DEBUTAL -
E D 111 E IDE VA R A

A „DACIADEI"

echipaje ale Liceului in-' 
dustrial din Vulcan. Scopul 
concursului, acela de a for
ma în rîndul tinerilor vi
brantul sentiment de pa
triotism, dorința de a se 
autodepăși, de a fi apără
tori de nădejde ai patriei, 
la nevoie, de a îmbina u- 
tilul cu plăcutul și instruc- 
tivul a fost pe deplin a- 
țins. Să amintim doar cîți- 
va dintre cei care s-au do
vedit a fi cei mai buni t 
Romulus Șargu, Rpmeo Sa- 
bău, Ernest Czimbalmos, 
Niculina Coșoveanu, Pa
mela Pop, Iulia Grigore din 
Vulcan, Livia Daj, Alina 
Neiu, Eva Nagy din Pe
troșani.

Echipajele clasate pe pri
mele locuri ne au repre
zentat sîmbătă, în etapa 
județeană, care a avut loc 
la Hunedoara, unde au cu
cerit 6 din cele 12 premii 
puse în joc.

’• "" ■&
Duminică; pe stadionul 

„Jiul" a avut loc etapa inu

nlcipală a Cupei U.T.C. îs 
cros. Desfășurat în ziua în 
care, la nivel național, a 
avut loc deschiderea ediției 
de vară a Competiției na
ționale „Daciada", crosul a 
reunit peste 350 de partici- 
panți, sportivi amatori din 
municipiu. Pe primele lo
curi S-au Situat, la catego
ria 15—16 ani : Camelia 
Harineo (Lie. ind. Vulcan), 
Maria Someșan (Lie, ind. 
Petrila) și Simona Pronea 
(Lie. ind. nr. 2 Lupeni), Ia 
fete șl Mugurel Konyicska 
(Șc. gen. nr. 1 Petrila), 
Gheorghe Alexa (Lie. ind. 
Petrila), Cristian Tomele 
(Lie. ind. Vulcan), la bă
ieți, La categoria 17—19 
ani au învins Eva Balasz 
și Lucia Feleacu (ambele 
de la Lie. ind. nr. 2 Lupeni) 
și Daniela Munteanu (Lie. 
ind. Petroșani) — la fete j 
D r a g o m i r Konyi
cska (I. U. M. Petroșani), 
Marius Pop și loan Iancu 
(ambii de la Lie. ind. Pe
troșani). La categoria peste 
19 ani, băieți, cei mai buni 
au fost Vasile Dan și Ionel 
Bob (de la Institutul de 
mine) și Nicu Diaconu (i.M. 
Aninoasâ).- ;'

O duminică a tinereții, a 
sportului, pe care o dorim 
reeditată. Se cuvin cuvinte 
de frumoasă apreciere pen
tru organizatorii ambelor 

•acțiuni,) Comitetul muni
cipal al U.T.C.

II. DOBROGEANU

Fotbal, divizia C

Joc frumos, victorie c la r ă

„Filmul" celor două goluri din prima repriză a partidei Jiul — Mecanica O- 
răștie. 7 Foto: Al. TĂTAR

Divizia B, seria a IH-a
REZULTATE TEHNICE : Unirea Alba iulia — 

Metalul Bocșa 1—0, FC Maramureș — CSM Reșița 
3—0, Jiul — Mecanica Orăștie 3—1, CIL Sighet — 
Strungul Arad 4—0, Armătura Zalău — Gloria Bis
trița 1—1, Minerul Cavnic — înfrățirea Oradea 3—0, 
CFR Timișoara — Minerul Lupeni 2*—0, Mureșul 
Deva — Aurul Brad 3—2, UTA — Olimpia Satu 
Mare, hmînat.

CLASAMENT
1. Jiul Petroșani 23 17 2 4 45—16 36 4-10
2. FC Maramureș 23 13 6 4 40—15 32 4-10
3. Gloria Bistrița 2'3 13 4 6 51—19 30 + 8
4. Olimpia S.M. 22 11 3 8 43—27 25 + 1
5. CS UT Arad 22 11 1 10 33—30 23 + 1
6. Minerul Cavnic 23 11 1 11 34—34 23 4- 1
7. CIL Sighet 23 10 3 10 27—34 23 —■ 1
8. CSM Reșița 23 8 6 9 26—24 22 0
9. Mec. Orăștie 23 8 6 9 34—37 22 —< 2

10. Mureșul Deva 23 11 0 12 24—40 22 2
11. Strungul Arad 23 8 0 10 33—33 21 1
12. Aurul Brad 23 9 3 11 22—28 21 — 1
13. Metalul Bocșa 23 8 5 10 30—41 21 — 3
14. înfrățirea Oradea 23 7 6 10 21—26 20 2
15. Armătura Zalău 23 8 4 11 21—36 20 4
16. Unirea A.I. 23 9 1 13 29—41 19 5
17. CFR Timișoara 23 7 4 12 21—31 18 4
18. Minerul Lupeni 23 5 4 14 14—40 14 6

ETAPA A XXIV-a (27 aprilie . 1986) : Minerul 
Cavnic — F.C. Maramureș, CFR Timișoara — CIL Si
ghet, înfrățirea Oradea — FCM UT Arad, CSM Re
șița — Jiul Petroșani, Metalul Bocșa — Mecanica O- 
răștie, Strungul Arad — Mureșul Deva, Unirea Alba 
Iulia — Armătura Zalău, Aurul Brad — Olimpia 
Satu Mare, Minerul Lupeni — Gloria Bistrița.

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — DACIA O- 
RÂȘTIE 3—0 (1—0). In po
fida terenului alunecos, am
bele echipe au depus efor
turi deosebite pentru a o- 
feri un joc plăcut și a 
tranșa punctele puse în joc. 
Reușita a aparținut gazde
lor, care în final, au cîști- 
gaț clar, cu 3—0, avînd în 
Ciorîia un coordonator cu
multă clarviziune în joc și 
în Constantin un atacant 
penetrant. Ocaziile au avut

Divizia C, seria a VllI-a
REZULTATE TEHNICE : CSM Lugoj — Victoria 

Călan 5—0, Minerul Știința Vulcan —■Dacia Orăștie 
3—0, Rapid Arad — CFR Timișoara 4—0, CSM Ca-' 
ransebeș — Șoimii Lipova 2—0, UM Timișoara — 
CFR Victoria Caransebeș 2—0, Unirea Sînnicolau
Mare — Minerul Paroșeni 3—2, Unirea Tomnatic — 
Strungul Chișineu, Criș 2—0, Minerul Certej — Obi- 
lici Sînmartinu Sîrbesc 4—3.

CLASAMENT
1. Minerul-Știința Vulcan 20 10 4 6 30—20 34
2, CSM Lugoj 20 11 1. 8 32—23 34
3. UM Timișoara 20 10 4 6 34—26 34
4. Minerul Paroșeni 20 10 3 7 41—21 33
5. Unirea Tomnatic 20 10 3 7 34—17 33
6. Strungul Chișineu 20 10 2 8 27—20 32
7. Rapid Arad 20 10 1 9 35—22 31
8. Șoimii Lipova 20 10 1 9 35—33 31
9. CFR Simeria 20 9 1 10 28—38 28

10. Victoria Călan 20 8 3 9 15—34 27
11. Obilici S. Sîrbesc 20 8 2 10 40—27 26
12. Unirea S. Mare 20 8 2 10 28—32 26
13. CSM Caransebeș .20 7 3 10 17—27 24
14. CFR Victoria 20 7 2 11 22—36* 23
15. Minerul Certej 20 7 2 11 22—39 23
16. Dacia Orăștie 20 7 2 11 18—38 23

ETAPA VIITOARE :Minerul Paroșeni — UM 
Timișoara, Unirea Tomnatic — CSM Caransebeș, O- 
bilici Sînmartinu Sîrbesc — CSM Caransebeș, Strun
gul Chișineu Criș — Minerul-Știința Vulcan, Victo
ria Călan — Șoimi) Lipova, CFR Victoria Caranse
beș — Rapid Arad, CFR Simeria — Minerul Certej, 
Dacia Orăștie — CSM Lugoj.

In 
în 
de 

a 
în 

măi

o frecvență pasionantă la 
ambele porți, dar mai ales 
spre buturile lui Tușan. 
min. 6, Văduva, urcat 
atac, a fost... „văzut" 
Ciorîia, dar șutul lui 
fost deviat de portar 
corner. Două minute 
tirziu este rîndul oaspeți
lor să încerce deschiderea 
scorului, la șutul lui Gher- 
ca de la 8 m, Olteanu re
ține însă balonul cu sigu
ranță. Primul gol a fost în
scris de Ciorîia, în min. 12, 
cînd a șutat pe jos fără 
speranțe pentru Tușan. în
curajați de inimoasa lor 
galerie, jucătorii combina
tei ridică scorul la 2—0, 
prin Constantin, care, de la

circă 18 m, țintește în vin
ciul porții adverse, în min. 
54. Din acest moment jo
cul are un singur sens, spre 
poarta echipei din Orăștie 
cme trage de timp, aruncă 
mmgiile peste tribună, 
deci, un joc distructiv. Cu 
toate acestea Constantin 
ridică scorul la 3—0, în 
min. 79. Aite ocazii au fost 
ratate de Truică, Chițac și 
Izsak, în min. 81, 84 și 88.

Minerul-Știința Vulcan: 
Oltean — Tănăsie, Truică, 
Frățilă, Văduva Ii — Cio
rîia, Chițac, Negruț — To
por, Constantin, Izsak.

La juniori: 2—2.

Justin STOENESCU

La Straja, o competiție 
tradiționala de schi

Vulcan, Lonea, Hunedoara 
și chiar din Orăștie,

Deși n-a fost ușor, deși 
s-au înregistrat și căzături 
spectaculoase, concursul s-a 
desfășurat înfr-o atmosfe
ră de vervă și sportivitate.

Primii clasați, pe catego
rii de vîrstă au fost decia-

Duminică, la Straja s-a 
desfășurat cea de-a 4-a e- 
diție a memorialului „A- 
drian Napău", la schi. încă 
de sîmbătă seara, cînd sus 
la Straja ploaia s-a trans
format în ninsoare, s-a fă
cut tragerea la sorți pen
tru concursul de a doua zi. ___  .__ _
Pîrtia de slalom, proaspăt rați următorii: Fete,- cat 
ninsă, a oferit condiții de 
schi unanim acceptate ca 
fiind bune, din simplul mo
tiv că acum, aproape de 1 
Mai, zăpadă mai bună nici ' 
nu poate fi...

La startul concursului, 
pe pîrtia amenajată și su- 
pi avegheată de inimoșii ar
bitri, ei înșiși, concurenți, 
de la A S. Minerul Lupeni, 
>-au aliniat aproape 50 d.e 
sportivi, de toate categori
ile. Au concurat schiori din 
Lupeni, Petroșani, Uricani,

5—10 ani: Mădălina Racol- 
ța, 16—20 ani: Eva Vass ; 
21—30 ani: Dorina Cisma- 
ru, 30—60 ani: Terezia Ka
to; Băieți, cat. 11—20 ani : 
Virgil Stan; 21—30 ani: 
Ion Mălăgean; 31—40 arii: 
Constantin Amariei; .41—50 
ani: Ioan On; 51—60 ani: 
Ionel Morariu; 61—70 ani: 
Simion Cioflica. ...
- In cadrul festivității ce 
a urmat, câștigătorilor li 
s-au oferit trofee, iar tutu
ror participanților diplome. 
(Dan Stejaru).
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P.C.R.

\ Cu prilejul participării la Congresul P.S.U.G

BERLIN 21 (Agerpres). — 
Cu prilejul participării sa
le la lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania, cohducătorul dele
gației Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic E-
xecutiv al C.C. al P.C.R., și R.D. Germană, 
prim - viceprim - ministru

al guvernului, s-a întîlnit 
cu tovarășul Willi Stoph, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germa
ne. Au fost abordate, cu 
acest prilej, probleme re
feritoare la colaborarea e- 
conomică dintre România

Agendă 
energetică

COPENHAGA 21 (Ager- 
.pres). — „Morile de vînt", 
în Danemarca au fost con
struite peste 1 400 aseme
nea instalații. In 1985, cu 
ajutorul lor s-au produs 40 
milioane kWh, adică 1 la 
sută din cerințele energe
tice interne de consum.

Ultimele instalații con
struite au fost amplasate în 
largul mării, pe niște plat
forme speciale.

' • ★ /
HAVANA 21 (Agerpres).

»— Folosirea biogazulul a 
căpătat, în ultimul timp, ■ 
prioritate în Cuba — trans
mite agenția Prensa Lati
na, Există un program na
țional în această privință 
în baza căruia, pînă în 
prezent, peste 500 de cres
cătorii de vite dispun de 
instalații care permit 
ținerea de gaz metan din 
biomasă și folosirea, aces
tuia ca sursă energetică 
pentru aparatele de muls, 
iluminarea incintelor și 

' funcționarea tuturor apara
telor de uz casnic. In acest 
an, a început, totodată, 
crearea de „noduri energe
tice" pe bază de biomasă, 
care asigură funcționarea în 
sistem a instalațiilor care 
utilizează biogazul.

Prim -viceprim - minis
trul român a avut, de ase
menea, o întîlnire cu Guen
ther Kleiber, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.S.U.G,, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
R.D.G., în cadrul căreia au 
fost examinate aspecte ale 
colaborării economice bila
terale.

al 
al 
al 
al

ob-

In urma ruperii 
unui baraj

COLOMBO 21 (Agerpres). 
— Pește 10 000 de per
soane au rămas fără a- 
dăpost, iar cinci și-au pier
dut viața în Sri Lanka în 
urma ruperii Unui baraj 
de irigații din localitatea 
Kantalai (nord-estul- țării), 
a anunțat postul de radio 
Colombo, citat de agenția 
France Presse. Mai multe 
zeci de hectare de teren 
agricol au fost inundate, 
iar porțiuni de cale ferată 
din zonă — distruse. Echi
pe speciale ale armatei și 
elicoptere desfășoară ope
rațiuni de salvare.

încheierea 
Congresului

lucrărilor 
P. S. U. G.

BERLIN 21 (Agerpres). — 
i Berlin ș-au încheiat 

luni lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania.

In cursul lucrărilor foru
mului comuniștilor 1 din 
R.D. Germană, delegații, re- 
prezentînd pe cei peste 
2 300 000 de membri și 
candidați de partid, au dez
bătut Raportul de activita
te al Comitetului Central al 
partidului, Directivele ce
lui de-al Xl-lea Congres al 
P.S.U.G. cu privire la dez
voltarea economiei națio
nale în cincinalul 1986-1990, 
alte probleme aflate pe or
dinea de zi a Congresului.

La lucrări au fost pre
zente 140 de delegații ale 
unor partide comuniste și 
muncitorești, democratice 
■și revoluționare; mișcări de

Reuniunea Comisiei Economice a O.N.U 
pentru America Latină

eliberare naționali), partide 
socialiste și social-democra- 
te din 104 țări.

Partidul Comunist Ro
mân a fost reprezentat de 
o delegație condusă de to
varășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste . România.

Luni, delegații au ales or
ganele de conducere ale 
partidului.

In prima sa ședință ple- ■ 
nară, Comitetul Central l-a 
reales, în unanimitate, pe 
tovarășul Erich Honecker 
în funcția de secretar ge- 
neral-al Comitetului Cen
tral al Partidului Socia
list Unit din Germania.

C.C. al P.S.U.G. a oferit 
luni seara o recepție în 
onoarea delegațiilor stră
ine participante la lucrări
le congresului. Totodată, a 
avut loc un spectacol de 
gală.

Situația din Liban
’ 24 de ore o serie de așe
zări rurale din sudul Liba
nului. Daune materiale 
importante au fost aduse 
localităților Shebaa, Hab- 
baria și Kalia, ai căror lo
cuitori au fost supuși per
chezițiilor și interogatori
ilor. întregul teritoriu din 
sudul Libanului, procla
mat de Israel drept „zonă 
de securitate", este survo
lat în permanență de avi
oane și elicoptere militare 
israeliene. .

Pe de altă parte, patrio- 
ții libanezi își intensifică 
acțiunile de ripostă împo
triva armatei de ocupație. 
Astfel, duminică ei au a- 
tacat uh post israelian la 
Tallet-Subeyda și au supus 
unuî tir de artilerie poziți
ile israeliene de la Beith- 
Yahun, Marjaiun și Bint- 
Djbeil, ânunță agențiile in
ternaționale de presă.

BEIRUT 21 (Agerpres).— 
Luni la Beirut se înregis
tra o situație de calm rela
tiv după ciocnirile desfășu
rate pe parcursul nopții de 
duminică între milițiile ri
vale. Agenția France Pres- 
se informează că peste li
nia de demarcație dintre 
sectoarele de est și de vest 
ale orașului au avut loc 
dueluri cu aruncătoare de 
grenade antitanc și morti- 
ere, pînă în zorii zilei 
luni, cînd schimburile 
focuri au încetat.

Rafalele de armă și 
plcziile cele mai puterni
ce au putut fi semnalate în 
sectorul Sodeco, din centrul 
capitalei libaneze, și 
suburbiile sudice ale 
cesteia.

☆

de 
de

ex-

în
a-

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
Artileria israeliană a bom
bardat din nou In ultimele

Relevînd că programele de 
Datoria ex- ajustare la care sînt* nevoi- 

_______,_____ ______LL L_. te să recurgă statele con
ține nu poate fi plătită în tinentului pun Țn^ pericol 
actualele condiții și fără 
asigurarea unei dezvoltări 
economice susținute a ță
rilor din regiune — s-a 
subliniat în cadrul reuniu
nii, la nivel de experți, a 
Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America La
tină (CEPAL), de la Ciu
dad de Mexico — relatea
ză agenția Prensa Latina.

CIUDAD DE MEXICO 21 
(Agerpres). — E . ' 
ternă a țărilor Americii La-

procesele naționale de trans
formări democratice, ex- 
perții au reafirmat necesi
tatea inițierii unui dialog 
politic pentru soluționarea 
crizei financiare și au re
comandat stabilirea unor 
limite la serviciul datoriei 
externe în funcție de ca
pacitatea reală de plată ale 
fiecărei țări debitoare,

ANIVERSAREA 
CAPITALEI BRAZILIEI

Capitala Braziliei a îm
plinit vîrsta de 26 de ani. 
Construită pe un platou în 
centrul țării, după proiec
tul renumitului arhitect 
Oscar Niemeyer, Brasilia 
a fost inagurată oficial în 
1960 de președintele Jose- 
lino Kubitschek. Acum, o- 
rașul numără 1 700 000 lo
cuitori, dar 80 la sută din-

ERUPȚIE
VULCANICĂ

LA BERLIN A AVUT 
LOC O INTILNIRE . între 
Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Ger
mane — anunță agenția 
TASS. Au fost examinate 
probleme ale adîncirii pe 
mai departe a colaborării 
dintre P.C.U.S. și P.S.U.G., 
U.R.S.S. și R.D.G. și a avut 
loc un schimb de opinii în 
probleme actuale ale situa
ției internaționale. L

LA BRUXELLES AU 
LUAT SFIRSIT LUCRĂRI
LE Congresului al XXV- 
lea al P.C. din Belgia. Con
gresul a adoptat o Rezolu
ție și a ales noul Comitet 
Central al partidului, rela
tează agenția TASS. ~ 
vîr.țul de închidere 
congresului a fost rostit de 
președintele partidului, 
Louis Van Geyt.

LA BAGDAD AU ÎN
CEPUT LUCRĂRILE se
siunii Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Asia de 
vest. Printre problemele

aflate pe ordinea de zi fi
gurează aspecte legate de 
datoria externă a țărilor 
din regiune, ale colaborării 
dintre țările în curs 
dezvoltare i ‘ 
regionale 
Vor fi dezbătute, de 
menea, probleme

luptei de emancipare poli
tică și socială a poporului 
negru din Republica Sud- 
Africană, de largă recu
noaștere internațională, U- 
riiversitatea din Harare a 
hotărît să acorde liderului 
populației de culoare din 
R.S.A., Nelson Mandela, a- 
flat în închisoare, titlul o- 
norific de doctor al acestei 
instituții. Este cel de-al 
doilea titlu de acest fel 
acordat de Universitatea

tre aceștia nu trăiesc în 
oraș, ci în cele șase orășe- 
le-satelit lntr-un articol 
redacțional publicat cu 
prilejul acestei aniversări, 
ziarul „Jornal de Brasilia" 
relevă: „Brasilia este un 
rezultat al muncii tenace 
a oamenilor care au crezut 
într-un Viitor mai fericit al 
țării".

Gaze, bucăți de rocă și 
cenușă continuă să erupă 
din craterul vulcanului „St. 
Helens", situat în sud- 
estul statului Washington, 
informează agenția UPI. 
Specialiștii apreciză că ar 
putea avea loc o nouă e- 
rupție de proporții în zile
le următoare, comparabilă 
cu cea de săptămîna tre
cută. După cum se știe, în 
1980, erupția aceltfiași vul
can a provocat distruge
rea pădurilor pe o suprafa
ță de 320 kmp și moartea 
a 57 de persoane.

Cu- 
a

de 
și organizațiile 
internaționale.

'■ ’ ' ase- ______ __ ____________
, . alb din Harare de la obținerea

situației social-econornice a ■ • • -■
populației palestiniene din 
teritoriile arabe 
din Israel.

DECLARAȚIA
LA ADOPTATA 
ierea unei reuniuni regio
nale a femeilor-ziariste, 
desfășurată de Managua, 
se pronunță în favoarea 
instaurării unei noi ordini 
internaționale în domeniul 
informației și comunicați
ei, denunțînd orice acțiuni 
destinate dezinformării și 
diștorsionării realității de 
pe continentul latino-ame- 
rican.

PENTRU ÎNTREAGA SA 
ACTIVITATE închinată

ocupate

FINA- 
la înche-

independenței 
Zimbabwe, în 
ani.

DUPĂ CUM 
ZA AGENȚIA 
20 aprilie, nava 
automată de .
„Progress-25“, după înche
ierea misiunii sale, a fost 
decuplată de tandemul 
spațial „Mir" — „Soiuz 
T-15". Prin cuplarea mo
toarelor navei, ea a fost 
plasată pe traiectoria de 
coborî re, a pătruns în pă
turile dense ale atmosfe
rei terestre după care s-a 
dezintegrat.

statului 
urmă cu 11

RELATEA- 
TASS, la 

cosmică 
transport

Calendar săptămînal
MARȚI, 22 APRILIE
— Se deschide cea de-a 42-a sesiune a Comisiei 

Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(Bangkok — 22 aprilie — 2 mai) ;

MIERCURI, 23 APRILIE
— Are loc a VIII-a ședință a Seimului R.P. Po

lone ;
JOI. 24 APRILIE

„__ — Se deschide sesiunea Consiliului ministerial
CEE—A CP (24—25 — Bridgetown — Barbados);

VINERI, 25 APRILIE
— In Portugalia se aniversează „Ziua libertății* 

— marchează răsturnarea regimului de dictatură 
fascistă la 25 mai 1974;

SIMBATA, 26 APRILIE
— Președintele S.U.A., Ronald Reagan, începe 

Un turneu în unele țări din Asia (26 aprilie — 7 mai);
DUMINICA, 27 APRILIE
— „Ziua mondială a orașelor înfrățite" (la 28 

aprilie 1957 a fost constituită Federația Mondială a 
orașelor înfrățite, FMOI).

(Agerpres)
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\EblTO
FILME

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ciuleandra; U- 
nirea: Nocturnă Baran- 
dov ; Parîngul: Hangar 
’18.

LONEA: Marele șarpe.
VULCAN — Luceafărul: 

Licitația.
LUPENI — Cultural: 

Trenul de Kraljevo.
URICANI: Doi sub o 

umbrelă.
N R. Eventualele modi-

rv.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
. 20,35 Uniți în jurul parti

dului (color).
Cîntece și versuri 
patriotice, revoluți
onare.

20,45 Spiritul revoluțio
nar Și cerințele lu
mii contemporane.

116 ani de la naște
rea lui V.I. Lenin 
— documentar,

20,55 Pagini din biogra
fia lui Lenin (color). 
Film realizat de te
leviziunea sovietică. 
File de cronică re
voluționară în dra
maturgia româneas
că.
„Fereastra", de Li- 
viu Gheorghiu. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului

M i c a publici late

-u

21,15

2.1,50
22,00

FIICA, ginerele și nepo
țica urează scumpilor lor 
părinți Silvia și Dumitru 
Anghelache, cu prilejui 
nunții de argint multă să- 

: nătate, fericire și „La mulți 
ani !“. (8009)

INGINER electronist, me
ditez matematică, fizică, 
treapta I, treapta H și ad
mitere facultate. Petroșani, 
telefon 43787. (8007)

VIND Moskvici 408, per- 
casa 

orele

PIERDUT contract în
chiriere pe humele Albea* 
cu Nicolae, eliberat de 
E.G.C.L. Vulcan. II declar 
nul. (8002) ;

PIERDUT ecuson nr. 669, 
eliberat de B.A.T. Petro
șani. II declar nul. (8003)

PIERDUT certificat de ab-

solvire a opt clase pe nu
mele Bordianu Rodica, eli
berat de Școala generală 
nr. 5 Petrila, în anul 1974. 
II declar nul. (7999)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe rrumele Bo
ghiu Georgeta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (800)

. ANUNȚ DE FAMILIE
„fectâ stare. Vulcan, 
pensionarilor, între 
8,30—12. (8000)

VIND Dacia 1300, 
excelentă. Informații 
fon 43405, după ora 
(8006) ' ; ’ ,

stare 
tele-

16.

SOȚIA Letiția, fiica Nela, ginerele, nepotul și 
frații anunță cu aceeași durere împlinirea unui an 
de la decesul scumpului lor

RUSU PETRU .
Nu-1 vom uita niciodată. (8001)
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