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In întîmpinarea gloriosului

a Zilei de 1 Mai
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Echipa de construcții metalice din cadrul 
IPSRUEEM Petroșani, condusă de Rentz Francisc, e- 
xecutînd un culoar de bandă pentru asigurarea fluxu
lui de transport în noua preparație Livezeni.

Foto:'C. AMARIEI

înfăptuiri —1986
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4000 tone 
de cărbune extras

Nu este o brigadă vesti
tă, dar poate deveni. Spu
nem că nu este o brigadă 
vestită pentru că numai în 
această lună a împlinit un 
aii de cmd s-a format dm 
tineri din cadrul sectorului, 
care cunoșteau mecaniza
rea „din auzite", după ex- 

. pi’esia șefului de brigadă.
Și' totuși acest tînăr co

lectiv de' muncă a început 
să se facă cunoscut între 

• minerii de la I.M. Uricani. 
Motivele sînt temeinice și 
ele au sursa în realizările 
obținute în primul tri
mestru din 1986, perioadă 
în care au contribuit , la 
producția suplimentară a 

, întreprinderii cu 3500 tone 
de căi bune livrate peste 
prevederile de plan.

■Nu a fost ușor să se a- 
jungă la aceste rezultate. 
Greutățile oricărui început 
au fost amplificate de,fap
tul că majoritatea tinerilor 
nu erau familiarizați cu 
mînuirea utilajelor . de 
înalt randament, cu speci
ficul și rigoarea 'muncii în 

. subteran. Tocmai aceste 
greutăți i-au ambiționat, 
i-au determinat să învețe 
cu fiecare șut cum să mâ
nuiască tot mai bine com
plexul de susținere meca
nizată — SMA-2PH — cu 
care a fost dotat încă de 
la început abatajul ce. le-a 
fost încredințat. Și au fă
cut-o atît de temeinic' incit 
au fost capabili să aducă, 
cu sprijinul echipei „ser-, 
vice" a minei, îmbunătățiri 
menite să adapteze utilajul 
la condițiile specifice, 
la zona respectivă de zăcă- 
inînt.

Acesta este, pe scurt, 
drumul devenirii profe
sionale a tinerilor mineri- 
mecanizatori din brigada 
condusă de'Gheorghe Ra- 
des din sectorul IT B al 
I.M. Uricani. Brigadierul 
a vanit la conducerea co
lectivului aducînd cu sine 
experiența tehnică și or
ganizatorică pe care a a- 
cumulat-o de-a lungul a- 
nilor ca șef de-schimb 
vestitului șef de 
Ilie Amorăriței. 
preună cu șefii 
schimb Mircea
Gheorghe Meleșcan,
1.ițeau

al 
brigadă, 
El, îm- 

lui de 
Apostil, 

Tlie 
și Iorgu Hulubei,

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Dezvoltarea intensivă a economiei—obiectiv strategic 
stabilit de Congresul al Xlll-lea al partidului

Directivele- Congresului 
al Xlll-lea al P.C.R., ela
borate cu contribuția și 
sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, stabilesc ca 
principală orientare și sar
cină pentru înfăptuirea o- 
biectivului fundamental al 
planului cincinal 1986—• 
1990: „Realizarea unei
creșteri economice inten
sive, prin modernizarea în 
continuare a structurilor 
de producție, ridicarea per
manentă ,a nivelului tehnic 
și calitativ al pro
duselor, sporirea pro
ductivității muncii, accen
tuarea specializării și inte
grării producției în vederea 
utilizării cu maximum de 
randament a capacităților, 
economisirea strictă și ya-

lorificarea . superioară a 
materiilor prime, combus
tibililor și energiei, recupe
rarea și refolosirea re
surselor rezultate din pro
cesele de producție și con
sum, reducerea costurilor 
de producție, cu deosebire 
a cheltuielilor materiale, 
creșterea- substanțială a e- 
ficienței economice în toa
te ramurile și sectoarele 
de activitate".

Această orientare, consti
tuie parte integrantă a , 
strategiei creșterii econo- 
ir.ice românești în perioada 
de după 1985, , strategie 
profund științifică bazată 
pe cunoașterea și folosirea 
legilor economise, pe expe
riența națională și interna
țională în - construcția noii 
societăți, pe realitățile o-

biectiye din fiecare .etapă; 
asigurând: racordarea pro
fundelor prefaceri econo- ’ 
mico-sociale ale înfăptuirii 
societății socialiste multi-., 
lateral dezvoltate atît la 
cerințele de perspectivă ști
ințifică configurate în Pro
gramul partidului, cît și la 
imperativele realității ime
diate la exigențele și parti
cularitățile fiecărei etape.

Exigențele fundamenta
le ale cincinalului 1986—
1990 au fost sintetic for-, 
mulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul,- 
Nicolae Ceaușescu : „Vom’ 
pune un accent deosebit pe 
trecerea de la dezvoltarea 
extensivă la dezvoltarea in
tensivă — obiectiv pe care

Lector, univ.
Florian IOVAN, 

Institutul de mine Petroșani

Puterea

Virtuțile militante 
ale comunistului 
din „prima 
nu s-au născut 

noapte. Ele s-au

linie" 
peste 

format, 
treptat, in anii grei de 
luptă a clasei muncitoa
re, cu prețul unor aspre 
^confruntări, M-a convins 
acest adevăr, o discuție 
avută, zilele trecute, cu 
un vechi și cunoscut mi
litant comunist — Iosif 
Cotoț — participant activ 
ia marea epbpee de mun
că și luptă scrisă de mi
nerii Văii Jiului în anii 
grei ai reconstrucției țării, 
lini evoca, simplu și e- 

i cele 
mai semnificative pagini

exemplului personal
ale acestor an-i : Apelul 
partidului adresat mine
rilor îri '47, pentru crește
rea producției de cărbu-

COMUNISTUL 
vocația dc a fi.< 

mereu in frunte

ne cu 40—50 la sută. 
„Pentru multi — își amin
tea interlocutoi ul meu — 
chiar pentru,,vechi mili- 
tanți comuniști, chema
rea aceasta echivala cu 
imposibilul. Cumplita se
cetă ce se abătuse peste 
ogoarele țării îiobliga, și 
pe mineri să-și ■■ strîngă 
cureaua. Tocmai acești ,

oameni — cu fețe supte 
și sleite de puteri — ori
cât de mare le-ar fi fost 
inima — trebuiau lămuriți 
că țara are nevoie de 
mai mult cărbune. N-a. 
fost deloc ușor. Intre cei 
chemați să-i lămurească 
se aflau unii. — printre 
care și eu — care nu pă
reau convinși de reușită. 
Abia la consfătuirea or
ganizată de conducerea 
partidului la Petroșani, în 
legătură cu acest Apel, 
am a juns să" înțeleg în
treaga semnificație a a-

David MANIU
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’ mai • Qoiun î

Printre formațiile fruntașe ale minei Oiija se distinge in mod deosebit bri
gada condusă de Laurențiu Burlui (sectorul 111). In imaginea dc maj sus este 
prezentat; schimbul condus de Ioan Arbuzan. Foto : Al. TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

1
V
I 
I
I 
I
h
*

i

i

V
I 
I
I

PRODUSE LACTATE
LIVRATE SUPLIMENTAR

Printre colectivele de oa
meni 
tează 
șirea 
patru 
flă și 
produse lactate din 
zeni. Tovarășul Elorea Că- 
pitahu, directorul fabricii, 
ne informează că valoarea 
producției globale aferen
te perioadei scurse de la 
începutul acestui an â fost 
depășită cu 832 000 lei, be
neficiile realizate cifrîn- 
du-se, în acest mod, la 1,5 
milioane lei. .

De la această unitate, aii 
fost'livrate populației, 
plimentar planului, 
iii de lapte și 18 tone 
înghețată. (Gh. O.)

ai muncii care râpor- ' 
îndeplinire'a și depă- 
planului pe primele 
luni, ale anului se a- 
cel al Fabricii de

Live-

fabricii.

(Continuare in pag. a 2-a)

Manifestări 
politico-educative
•, La Uricani, în sala 

de spectacol a clubului, în 
prezența unui numeros pu
blic — mineri de la între
prinderile miniere Uricani, 
jValea de Brazi, cariera 
Cîmpu lui Neag, prepara
tori de la preparațiă de 
cUarț, constructori, cadre 
didactice și tehnico-ingi- 
ițierești, alți oameni ai .mun
cii —. ă avut loc un spectacol 
omagial dedicat mărețelor 
sărbători ale lunii nmi: a, 
65-a aniversare a creării 
partidului și Ziua Muncii. ' 
Și-au dat concursul artiști 
amatori din oraș, partici- 
panți la cea de-a Vl-ă edi
ție a Festivalului național 
„Cântarea României". Ma
nifestarea s-a bucurat. de 
un deosebit succes, 
cui răsplătind 
plauze efortul 
matori, ținuta 
tivă deosebită.

H. DOBROGEANU

publi- 
prin vii a- 
artiștilor a- 

int.erpretți-

Aplicarea în productie- 
criterîu suprem al valorii 

cercetării
Prin întreaga ei desfășu

rare, sesiunea ' științifică e 
studențească, organizată de 
Institutul de mine și Uniu
nea Asociației Studenților 
Comuniști, dedicata ani
versării a.65 de ani de la' 
crearea Partidului 
nist Român și Anului In
ternațional al Păcii, a fost 
o manifestare de ridicat 
nivel științific, concentrînd 
însăși larga acțiune de 
creație tehnică și de forma
re a specialiștilor. pentru , 
mineritul românesc.

— In acest an de învăță- 
mînt, remarca prof. univ. 
dr. ing. Nicolae Dima, 
cretarul, Comitetului 
partid, prorectorul

se- 
de 

Insti
tutului de mine; cercetarea 
științifică a studenților șe 
desfășoară în 12 cercuri de 
inițiere' și 17 cercuri 
specialitate în care 
vează peste 1200 de 
dehți; Invățămîntul supe
rior minier din Petroșani 
a înregistrat în ultimii 
ani importante realizări a- 
tît sub aspectul formării

i

știintifice
specialiștilor cu o înaltă 
competență profesională 
științifică, cît și prin con
tribuția la aplicarea știin
ței și progresului tehnic în 
industria extractivă. In. spi
ritul indicațiilor și reco— 

Comu- mandărilor formulate de. 1 
tovarășul N i c o 1 a e . 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la Con
gresul Științei și Invăță- 
mîntului, calitatea și com
plexitatea integrării învă- 
țămîntului superior cu cer
cetarea și producția, cu ce
rințele dezvoltării econo- 
mico-șociale, constituie 
principiul care stă la baza 

. întyegii activități de pregă- 
tire a. tinerei generații pen-

' tru muncă și viață. ;
. La recentă sesiune știin
țifică. studențească, tradi
țională în viața Institutu
lui de mine, s-au prezentat 
19.1 de comunicări a căror

de 
acti- 
stu-

T. spAtâru

(Continuare in pag. â 2-a)
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Dezvoltarea intensivă a economiei
(Urmare din pag. 1)

Tradiții revolu(ion<K£. ale muncitorimii 
din Valea Jiului legate de sărbătorirea 

Zilei de 1 Mai
Situîndu-se în permanen- Infruntînd starea de ase- 

ță pe pozițiile înaintate ale diu, muncitorimea din Va- 
internaționalismului pro- lea Jiului a sărbătorit ziua 
letâr, mișcarea muncito
rească din țara noastră 
a fost permanent alături 
de masele de exploatați din 
întreaga lume, manifes
tând cu prilejul zilei de 1 
Mai hotărîrea de a lupta 
Împotriva exploatării și 
asupririi. Prin organiza
rea de manifestări deschi
se, îh pofida dispozițiilor 
de interdicție ă sărbătoririi 
Zilei muncii, cu dîrzenia 
cu care muncitorimea și-a 
apărat dezideratele, 1 Mai 
«.constituit o experiență 
pentru proletariatul ro
mân, în lupta, sub condu
cerea partidului comunist; 
cu forțele reacționare, ex
periență ce avea să se con
tureze tot mai puternic, pe 
măsura trecerii anilor.

O contribuție importan
tă în cadrul acestei lupte 
au adus-o masele munci
toare din Valea Jiului. Do
cumentele vremii atestă în 
mod pregnant voința <’ 
luptă a muncitorimii de pe 
aceste meleaguri, dorința 
ei neînfrîntă pentru desă- 
vîrșirea eliberării 
și economice. SUb condu
cerea comuniștilor, 
festațiile prilejuite 
bătorirea zilei de 1 Mai în t........... „ __ _
centrele din această regiu- me șj pentru

de 1 Mai 1922 sub semnul 
protestului față de patroni. 
Mii de bărbați, femei, ti
neri și vîrstnici •— relata 
„Socialismul" — CU . stea
guri în frunte, au format 
un cortegiu impunător, pe 
care detașamentele poliției

Evocări
și jandarmeriei nuși jandarmeriei nu l-au 
putut destrăma. Ziua de 1 
Mai 1922 a fost aniversată 
și în celelalte centre mi
niere, la Lonea, Petrila, A- 
ninoasa, unde muncitorii 
și-au ridicat glasul de pro
test împotriva direcției mi
nelor care nu le asigură 
condiții de muncă.

Ziua de 1 Mai 1929 a 
fost aniversată în condiți
ile crizei economice și 
stării de spirit protestatare 
a maselor muncitoare. In 

de această perioadă sarcinile 
de luptă ale proletariatului 
erau tot mai complexe. „Pe 
de o parte, trebuie să 
luptăm pentru a ne apăra 
cuceririle de pînă acum — 
scrie un ziar muncitoresc 
— iar pe de altă parte, 
pentru a cuceri noi refor- 
..... V1 u înfăptuirea ■

ne au îmbrăcat diferite integrală a ideii socialiste",
forme care au contribuit Pregătirile jntense care
la îmbogățirea experienței w •
mișcării muncitorești din s_au făcut in vederea sar- 
țaia noastră. bătoririi zilei de 1 Mai

politice

mani- 
de săr-

chiar în aceste condiții, 
erau rezultatul unui proces 
intens de convingere a 
muncitorilor asupra poli
ticii Partidului Comunist 
Român, erau rezultatul 
creșterii influenței și a 
prestigiului său.

In 1930, m'asele-muncitoa- 
re de pe aceste meleaguri 
au întîmpinat ziua de 
Mai cu hotărîrea 
de a se organiza 
rea luptei contra 
rilor capitaliștilor 
din’ criză prin întețirea ex
ploatării și jefuirii 
ce muncesc.

Roadele bogatei 
tăți propagandistice 
ganizatorice duse de partid 
și-au găsit deplina concre
tizare în acțiunile revolu
ționare prilejuite de 1 
Mai din anii următori. Cu 
ocazia acestor sărbători, 
comuniștii și muncitorii 
fără de partid înălțau pan
carte cu revendicări mun
citorești și antifasciste: „Ce
rem mărirea salariilor!“, 
„Vrem 8 bre de muncă !“, 
„Trăiască independența na
țională a țării !“, „Jos fas
cismul !“ etc. „Vrem front 
patriotic I", „Trăiască pa
cea !‘‘. Activitatea desfă
șurată de P.C.R. în rîndul 
maselor, și-a , găsit 
concretizarea directă în ac
țiunile revoluționare 
fășurate de oamenii mun-

1 
sporită 

în vede- 
încercă- 

de a ieși

celor

activi- 
și or-

astfel

des-

cii din Valea Jiului.
Prof. Ion FRAțILA, 

Arhivele statului — Deva

utecistăInițiativa 
implicare majoră a tunarilor în viața întreprinderii

Cele 
ti

neri sînt popularizate prin 
propaganda vizuală din u- 
zînă sau prin alte metode. 
Dincolo «de aspectele eco
nomice cîștigul acestor ac
țiuni este deosebit în ceea 

>ce privește formarea conști
inței muncitorești a tineri
lor. ’

______ _________ 11 început să se vadă, 
mai, sub deviza „Ștafeta mai bune colective de 
muncii și hărniciei" tinerii 
de la IUMP vor . participa 
în cinstea mărețului jubi
leu al partidului, la o săp- 
tâmînă record în produc
ție. O precizare se impune: 
„record", pentru noi 
seainnă, in primul rînd, 
calitate ireproșabilă a pro
ducției, 
sfîrșitul 
veniți din .nou, pentru 
vedea produsele executate 
în exclusivitate de tineri, 
din care unele vor face 
parte din utilajele ce vor 
fi livrate la export. O altă 
inițiativă, este de fapt un 
concurs dedicat zilei de 2 
Mai, în care sînt implicate . 
organizațiile U.T.C. din 
secțiile Hidraulică minieră, 
Mecanică — I, și 2. Api nu
mit-o „Cel mai îngrijit 
strung" și are ca obiectiv 
întreținerea utilajelor, for
marea în rîndul tinerilor 
a deprinderii de a-.și între
ține corect utilajul din do- 

jinul producției, al crește- c' V"a!’ ma* PutȘa CA® 
Fii calității acesteia în con- „Bunul gospodar al meta- 
dițiile unei ridicări substan
țiale a productivității mun
cii și a gradului de per
fecționare a cadrelor, este 
nevoie de o mobilizare ple
nară a energiilor fiecăruia.

Asistăm deseori, cu bucu- mediat următoare, 
vie, la momente de excep
ție din viața unor tineri. 
Despre a, c e s t e mo
mente, despre spiritul de 
inițiativă care le generea
ză, despre modul în care se 
acționează pentru stimu
larea entuziasmului tinere
ții, an aflat amănunte la 
JUMP; Stăm de vorbă cu 
Ioan Filimon, secretarul 
comitetului U.T.C.

— Care credeți că 
trăsătura principală a sti
lului de muncă al organi
zațiilor U.T.C. din IUMP ?

— Sînteni peste 1600 de 
tineri în întreprindere. De 
altfel,' media de vîrstă este 
de numai 22 de ani și cîte
va luni. N-aș vrea să se 
spună că folosesc cuvinte 
mari, dar, din punct de ve
dere organizatoric și eco
nomie reprezentăm o forță. 
Există deja formată, pi'iff- 
tre tinerii din IUMP, con
vingerea că pentru a reali
za lucruri deosebite, ac
țiuni care să Vină în spri-

Am vrea ca, 
intervalului

este

5-

în-
o

■ la
să- 
a ,

Interviu realizat de 
II. DOBROGEANU

(Urmare din pag I)

1 cestuia
I noaptea

1-am început, de altfel, în
că din cel de-al 7-lea cin
cinal și la realizarea unei 
calități superioare a între
gi i noastre activități". Tre
cerea la dezvoltarea inten
sivă constituie un proces 
complex ce presupune atît 
progresul calitativ al re
producției socialiste lărgi
te cît și asigurarea unor 
corelații moderne, eficien
te între laturile interdepen
dente ale activității pro
ductive la nivel macro și 
microeconomic în profil de 
ramură și teritorial. Stra
tegia partidului de creștere 
rapidă și echilibrată a eco
nomiei naționale, de mo
dernizare a structurilor e- 
conomice își găsește oglin
direa în prioritățile actua
lei etape ; dezvoltarea ba
zei energetice și de materii 
prime, realizarea unui ra
port optim între industrie 
și agricultură — ramuri de 
bază ale economiei națio-

nale — restructurarea in
dustriei ; crearea unei agri
culturi moderne intensive, 
dezvoltarea armonioasă a 
forțelor de producție pe în
tregul teritoriu hl țării, va
lorificarea superioară a re
surselor fiecărei zone.

Dezvoltarea intensivă 
economiei, este 
determinată de 
rea rapidă a 
științei și tehnicii în pro
ducție, așa cum argumenta 
secretarul general al parti
dului la Congresul Științei 
și Invățămîntului: „IiTfăp-

ternic, cu acțiune practic 
nelimitată asupra dezvol
tării economice. Sub acest 
aspect, colectivelor miniere 
din Valea Jiului le revine 
sarcina de a spori substan
țial producția de cărbune 
pe seamă creșterii1 produc
tivității muncii.

Utilizarea cu maximă e- 
fitțiență a resurselor mate
riale constituie un alt indi
cator al dezvoltării intensi
ve și de sporire a eficienței 
-și rentabilității economice, 
aceasta prin introducerea 
și generalizarea unor teh- 

tuirea obiectivelor stabili- nologii cu randament ridi- 
țe de Congresul al Xllî-lea 
impune angajarea fermă 
pe calea noii revoluții teh- 
nico-științifice, de organi
zare a vieții economico-so- 
ciale pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii uma
ne în general".

In concepția 
nostru, creșterea 
nită a productivității mun' 
cii, constituie factorul ca
litativ intensiv cel mai pu

a 
hotărî tor 

introduce- 
progreselor

cat.
Ca urmare a dezvoltării 

intensive a economiei, 
România va deveni pînă 
în 1990 o țară socialistă me
diu dezvoltată, iar în pers
pectiva anului 2000, o țară 
socialistă multilateral dez
voltată, atît din punct de

partidului vedere al industriei, agri-
neconte- Culturii, învățămîntului,

științei și culturii, cît și al 
nivelului general de viață 
și civilizație al poporului.

Drumul către 
plus 4000 tone

(Urmare din pag. I)

bine
au

mineri, de asemenea 
pregătiți profesional 
constituit nucleul de bază 
al acestui entuziast colec
tiv de muncă. Cu perseve
rență și răbdare au împăr
tășit din cunoștințele lor 
mai ’merilor lor ortaci din 
abataj, printre „învățăceii" 
cei mai receptivi numărîn- 
du-se Ion Crețu, Ștefan Pe- 
trovici, Constantin Duma, 
Victor Moldovan, Nicolae 
Doboi, Eugen Grosu și alții 
pînă la . toți cei 40 cîți nu
mără brigada. Cu toții și-au 
pus cunoștințele profesio
nale cîștigate . la locul de 
muncă și la cursurile școlii 
de calificare pentru a creș
te producția și productivi
tatea muncii în abataj. De 
fapt, productivitatea mun
cii realizată a fost în per- 

..manență depășită, în. me
die, cu peste 1000 kg pe 
post, iar producția extrasă 
suplimentar de la începutul 
anului, a depășit în această 
lună, 4000 tone de cărbune.

Aplicarea în producție
(Urmare din pag f*

substanță tehnică a sinteti
zat preocupările sistema
tice de rezolvare a unor 
probleme concrete din mi
nerit. O laborioasă și efi
cientă muncă de cercetare 
au desfășurat studenții din 
anii IV și V, care activea
ză în colective mixte, îm
preună cu cadre didactice, 
și studiază teme pe bază 
de contract, cuprinse în 
planurile catedrelor de spe
cialitate, adueîndu-și con
tribuția la realizarea a pes
te 1,5 milioane lei. Multe 
din aceste studii sînt fina
lizate și valorificate în pro
iecte de diplomă, realizîn- 
du-se diferite aparate de 
laborator, machete func
ționale. Numai în anul u- 
niver-sitar trecut cercetarea 
științifică a studenților s-a 
concretizat în 43 proiecte 
de diplomă a căror calitate 
a condus la aplicarea lor 
în producție, așa cum se 
subliniază în documentele 
Congresului Științei și In- 
vățămîntului.

s ti
de

Lă încheierea sesiunii 
științifice, celor mai valo
roase lucrări le-au fost a- 
cordate premii care 
mulează preocupările
creație tehnică ale studen
ților. Stimulați de rezulta
tele remarcabile obținute 
în integrarea cu viața eco
nomică, cercurile științifi
ce își diversifică tematica, 
determinată de aspectele 
de producție cunoscute în 
perioadele de practică și 
de necesitatea creșterii ro
lului aplicativ. Desfășura
tă în această etapă cînd 
se apropie finalizarea anu
lui de învățămÎHt universi
tar, într-o atmosferă de in- 

. tegrare complexă a tlnere-- 
tului studios în procesul 
de pregătire profesională 
temeinică, sesiunea - știin
țifică, prin diversitatea și 
valoarea lucrărilor, prin
dezbaterile rodnice care
orientează activitatea de 
viitor, a fost un eveniment 
în viața Institutului de mi
ne, sintetizînd capacitatea 
de creație tehnică a stu
denților.. . ;

I.M. Lupeni — Eroi 
Muncii Socialiste, Ștefan 
Alba de la I.M. Petrila, 
Vasile Florea, de la I.M. 
Aninoasa. Grigore Mîn- 
druț, de la I.M. Lonea, 
Nicolae Andrașic și Fran- 
eisc Fazakaș, șefi de bri
gadă la I.M. Păroșeni.

Prin activismul lui, 
prin gîndirea sa 
vie, prin hotărî

rea eu care începe o ac
țiune și clarviziunea cu 
Câie o termină, prin au
toritatea profesiei (și nu, 
neapărat, a funcției), in
tr-un cuvînt prin perso
nalitatea sa exemplară, 
militantul comunist devi
ne astfel luptătorul din 
primele rînduri și purtă
torul cel mai fidel al cu- 
vîntului de ordine al 
partidului.

vilegiu" al comunistului 
este acela de a pune u- 
mărul acolo unde este 
mai greu; din nevoia de 
a fi consecvent cu el în
suși, Unind vorba cu fap

lor. In belșugul de fapte 
’ ce-au urmat — culminînd 

cu anii cei mai fertili- din 
istorie, ăi. .. „E p o c i i 
Nicolae Ceaușescu — fi
zionomia morală a mili-

cestuia N-am dormit în
1 aceea. îmi reve

nea în minte mereu, în- 
demnul cu care se înche
iase Consfătuirea: cel ce 
ru se simte în stare și nu ■ 
c convins de reușită, să 
nu vorbească oamenilor. 
Nu-i va putea lămuri. Cu 
acest îndemn am intrat — 
activam ca președinte de 
sindicat — la mina Lu- 
peni, mai hotărît. Vor
beam oamenilor, îi orga-: 
nizam, lucrînd cot la cot 
eu ei. Zile întregi. Și cu 
fiecare bulgăre de cărbu
ne mă convingeam și îi 
convingeam și pe ortacii 
mei că totuși se poate 
mai mult cărbune"...
. A u trecut ani de
£X acest episod 

V marcabil, scris 
sudoarea frunții și cu 
certitudinile începuturi-

I
1
I
V
I
I
(

tă; din cumințenia care 
sfătuiește că înainte de a. 
rosti, pripit, acel (prea 
des auzit) „nu se poate", 
să ai îndrăzneala de a 
încercă.

Din aceste convingeri 
s- au născut cunoscutele 
inițiative și chemări la 
întreceri, lansate în Va
lea Jiului în ultimii două
zeci de ani, jle promoto
rii noului, comuniști din 
„prima linie" ca șefii de 
brigadă Constantin Popa 
și Teodor Boncalo de la

tantului comunist din 
„prima linie" a căpătat 
noi valențe și dimensiuni 
umane, devenind astfel, 
un militant care gîndește 
prezentul prin ipostazele 
viitorului și care, înainte 
de toate, este un om de 
convingeri nestrămutate. 
Om cu convingeri izvo- 
rînd din încrederea în 
justețea chemărilor parti
dului; din credința că 
mutica este în folosul fie
căruia dintre noi ; din în
țelegerea că singurul „pri-

rosti, pripit, acel

lului" și „Stop risipei J“, 
acțiuni menite să intensifi
ce activitatea tuturor, dar 
mai ales a tinerilor pentru 
i ecuperăfea și reintrodu
cerea în circuitul produc
tiv a materialelor, econo- 

primeVă pot spune că trăsătura . • ■ , ...■ - rnsirea materiilor
și energiei. . '

cîteva
ute-

dominantă este stimularea 
inițiativei uteciște.

—■ Ne puteți 'da 
exemple de inițiative 
ciste ?

— Chiar în perioada i-

— Cum Ie urmăriți ?
. — Procesul de control 
este, de fapt, proces de au
tocontrol. Rezultatele au

da

la 
re- 
cu 

in*
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II
I 
I

-
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CE SI-AU PROPUS, AU 
REALIZAT. Este vorba de 
echipele conduse de Ion 
Stroie Picheru și Gavrilă 
Pop, de la Uzina, de prepara
re a cărbunelui Corcești, ca
re au terminat, în aceste zi
p'. lucrările planificate de 
tnontare a liniei de cale 
ferată normală la intrarea 
și la ieșirea din noua in-

Costi nești, Litoralul roma- 7, 9, 10, iar la mașinile de 
nesc, precum și cel bulgă- spălat Cristal II se pot a- 
resc al Mării Negre. (Al. H.) dapta caroserii și motoare 

de putere superioară. (I.V.) 
PRESTĂRI. Incepînd cu

stalație de culbutare, cu o 
capacitate de 500 tone de 
cărbune. Și încă un amă
nunt : lucrarea a fost fina
lizată înainte de termen. __________  ..
(Gh. O.) luna mai, secția de meca- DOTĂRI. Punctul de lu-

nică fină nr. 57, din cartie- cru Petroșani al Antrepri- 
----- • .. .. ' ’ " ’ ’ i Poduri 

Timișoara și-a îmbogățit 
considerabil zestrea de do
tări tehnice. Recent au fost 
date în folosință o balastie
ră pe Jiu, la 13 km distan
ță de Petroșani și o stație 
de concasare. Șeful punc
tului de lucru Gheorghe 
Zglobiu ne «asigură că, pînă

„TRENUL TINERETU
LUI". Sînt aproape înche
iate înscrierile pentru „Tre
nul tineretului", o plăcută 
și instructivă acțiune tu
ristică organizată de către 
BTT, în perioada 19—25 
mai. In cadrul acestei ac
țiuni se va vizita stațiunea

tul Aeroport, a Cooperați- zei de Drumuri și 
vei meșteșugărești „Unirea" " '
Petroșani își lărgește ga
ma de prestări’ către popu
lație. Astfel, ne anunță șe
ful secției Constantin Bă
lan, aici se pot înlocui ca
roseriile deteriorate ale ma
șinilor de spălat Alba Lux

1
r

ȘCOALA DE ȘOFERI, j 
Școala de șoferi amatori ne I 
comunică: examenul cu se- I

i
I
I
I
I
I

la 1 Mai, Vor intra în flu
xul de producție o nouă ba
lastieră, o stație pentru 
nisip și balast stabilizat și .
o stație pentru prepararea martie—aprilie, progra-
asiallului la Livezeni. (I.V.) mat îri ziua de 28 aprilie 

1986, ora 15,30, s-a amînat 
pentru ziua de 6 mai 1986, 
•aceeași oră. (Al. H.)

REPARAȚII STRADA
LE. Pe artera rutieră prin
cipală, din reședința 
nicipiu au început 
lucrări de reparații 
sabilului. Astfel de 
se efectuează și în
te localități ale Văii Jiului-, 
(V.S.)

de mu- 
ample 

a caro- 
lucrări 
celelal-

Rubrică realizată de
V . STRĂUȚ
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SPORT SPORT '* 1 g k

Mai clar
i

decît arată scorul BREVIAR
. CSM REȘIȚA — JIUL 

PETROȘANI 0—1 (0—1). 
încă din primele minute 

ale partidei, deși sever mar
cat de Ianu, Mulțescu ordo
nează bine jocul echipei 
sale, creînd culoare favora
bile pentru declanșarea 
contraatacurilor. Deși Jiul 
se afla la. cîrma jocului, în 
min. 12 și 14, portarul To
ma rezolvă două situații 
critice Ia poarta sa, în ur
ma unei bîlbîieli generale. 
Din acest moment, asistăm 
la ofensiva permanentă a 
echipei din Petroșani. Go
lul este prefațat, în
25 de șutul cu capul a lui 
Băluță, la centrarea 
Mulțescu, duminică din nou 
cel mai bun jueător al Jiu
lui. Și a venit golul: Stana 
execută o lovitură liberă de 
la 20 m, Mulțescu țîșnește 
abil, fentează scurt și de 
la 6—7 m reia cu stîngul 
în colțul scurt al porții lui 
Boeșa: Jiul-Conduce Cu 1—0

Vancea au și ei cîte o o- 
cazie (min. 78)., Reșițenii 
ratează ocazii mai clare în 
min. 75, cînd Gelu Radu 
execută un corner pericu
los, neliind nimeni la fina
lizare și min. 82, șut Teles 
cu, apărat de Toma. Ur-

min.

lui

Rugby, divizia B

Rezultat 
echitabil

din min. 27. urmare fi
rească a unui joc ofensiv, 
combativ și eficace. Urmea
ză faze fierbinți cu jucăto
rii oaspeți în prim-plan, ca
re se dovedesc tehnic net 
superior adversarilor; „paz
nicul" lui Mulțescu, Ianu, 
depășit de evenimente este mează trei’ eliminări : min. 
schimbat în min. 35. In 
min. 34, Lăsconi trece de
Videscu, Un jucător extrem 
de rudimentar și agresiv, 
dar în loc de... 2—0, Bocșa 
apără ! Imediat Mircea 
Ștefănescu trimite în trans
versala lui Toma, apoi 
(min. 39), o combinație Lăș- 
coni — Mulțescu. Repriza 
se încheie cu 6 intervenție 
bună a lui Toma, la un șut 
puternic expediat de Te- 
lescu.

La reluare, jocul se mu
tă — pentru scurtă vreme 
— în preajma careului Jiu
lui, gazdele începînd fur
tunos, dar intră în rol fun
dașii centrali Merlă și V. 
Popa, ambii dovedind ma
turitate, sobrietate și pre
cizie în intervenții, In fața 
lor, Szekely are o prestație got-iC; 
bună, cărînd toate baloa
nele din zona careului.

Jiul nu demoralizează : 
la durități se răspunde cu... 
fotbal. Lăsconi va crea pa
nică în două rînduri (min. 
71, singur cu portarul, ba
ră ! și 77, duel la... 18 m
de poartă, cu același Boc
șa, dar ultimul apărător 
cîstigă balonul); Băluță și

83, Vancea și Gelu Radu 
pentru lovire reciprocă, 
min. 85, M. Ștefănescu pen-

MINERUL LUPENI — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0. 
Concluzia finală a acestei 
partide este aceea că gaz
dele ar fi meritat pe deplin 
victoria. Pledează în acest 
sens, nu numai raportul de 
ocazii favorabile de a mar
ca (6—3), dar și evoluția 
mai bună, în ansamblu, 
echipa antrenată de C. Co- 
troază jueînd altfel decît o

,

Fotbal, divizia B
tru lovirea adversarului 
fără balon. Cu intervenția 
Ia... centrul terenului a 
portarului Boeșa (min. 86) 
la-Ben. Popescu, scăpat spre 
gol, se încheie un joc în 
care. Jiul a fost „vioara în- 
tîi", datorită abordării din 
startul'partidei a jocului pe 
cârtea atacului. Preocupa
tă mereu de fotbal, forma-
ția Jiului a atacat în mod 
constant, extrem de pericu
los, număi 
d-o de un

ratările frustrîn- 
scor mai eatc-

sucevean
i condus

C. 
bine.

Arbitrul ;
Gheorghe a ... __
Jiul a aliniat următoarea 
formație : Toma — Flores- 
cu, Merlă, V. Popa, Stana
— Szekely, Mulțescu, Dosan
— Băluță (min. 82, Ben. Po
pescu), Vancea, Lăsconi.

de 
ă

mingi pierdute pe 
treisferturi (aripa 

irosit posibilitatea

MINERUL LUPENI — 
CARPAȚI MIRȘA 12—12 
(6—6). Intr-un meci specta
culos, încheiat, cu un scor 
care mulțumește ambele 
echipe, formația antrenată 
de Augustin Balasz a pier
dut un punct pe propriul 

, teren.
Multe 

linia 
Cîșu
de a marca — cel puțin — 
3 eseuri !) prea puține min
gi cîștigate în grămezile 
ordonate — iată explicația 
semieșecului de duminică.

Partida a fost spectacu
loasă, ea a oferit posibili
tatea de a remarca patru 
jucători de la Minerul (Ke- 
lemen — I eseu, Șimon — 
1 eseu, Stoiciu — 2 trans
formări și Ivănuț), conclu
zia fiind că formația din 
Lupeni, cu mai mult aju
tor din partea asociației 
sportive „Minerul", ar pu
tea reprezenta eu mai mult 
succes Valea Jiului pe fir
mamentul acestui sport în 
țai a noasti'ă.

T. ALEXANDRO

Telex
In ultima zi a 

internațional de 
apă de la Varșovia,

turneului 
polo

divizionară a celui de-al... 
treilea eșalon. .

Partida a debutat cu o 
dominare accentuată a Mi
nerului, care în 
cinci minute 
poarta lui Nalați.

primele 
a asediat 

Scorul 
putea fi deschis în min, 2 
(Nichimiș), min. 10 (Vaida
segan, foarte bun în acest 
meei !), minutul 15 (acțiu
ne pe ruta Ciula Nichi
miș — Mușat) sau în min. 
22 (a ratat Voicu, șutul său 
fiind bjocat de Hurloij, ca 
să’ amintim principalele fa
ze din prima repriză. Este 
adevărat că și oaspeții au 
avut două bune ocazii prin 
Doru Nicolae (min. 14) și 
pnn Ion Nicolae (min. 43), 
dar au intervenit 
Dina și, respectiv.

Același Grigore 
intervină salvator 
70, reușind să degajeze din

eficient 
Grigore. • 
avea să 
în min.

fața lui Doru Nicolae. In 
această a doua parte a me
ciului, gazdele împing jo
cul înainte, incursiunile 
în atac ale lui Vaidasegan 
și Ciula sînt un reaF peri
col, dar din nefericire, șu
turile lui Nichimiș, Bejan 
(înlocuitorul lui Mușat) și 
Petre Popa nu nimeresc 
ținta. Un randament mai 
slab a avut linia de mijloc 
unde Ionel Popa, Voicu și 
— mai ales — Petre Popa, 
au contribuit prea puțin la ■ 
finalizarea eu succes a fa
zelor de atac.

Dacă ratările au fost pre
zente, dublate și de jocul 
bun al apărării oaspeților, 
trebuie să consemnăm că 
în economia jocului a fost 
și acel moment psihologic 
din minutul 88, cîrtd, la 
faultul asupra lui Petre Po
pa, arbitrul de centru s-a 
„speriat" de posibilitatea 
unui penalty (meritat I) în 
finalul partidei. La un mo
ment dat, la cabine, recu
noștea : „M-a surprins ra
piditatea fazei...". Ceea ce 
spune mult, dar nu-1 scuză 
deloc. In concluzie, un nou 
punct pierdut acasă (minus 
7 la „adevăr" I) și perico
lul de a începe campiona
tul viitor (în divizia C I) cu 
penalizare de puncte — în 
cazul că „Minerul" nu va 
acumula m finalul acestui 
campionat minimum 20 de 
puncte 1 Deși, o mai repe
tăm, duminică, formația din 
Lupeni ar fi meritat 
ria.

Formația utilizată: 
gore — Vaidasegan, 
Pocșan, Ciula 
I. Popa, Voicu — Mușat 
(min, 60, Bejan), Postelni- 

•cu, Nichimiș.
Alexandru TĂTAR

SCHI

Eugen OCTAVIAN

Divizia B 3Golul marcat de Mul
țescu și victoria obținu
tă de „.fiul" la Reșița, 
ilustrate de imaginea 
de jos, sînt salutate cu 
bucurie de jucătorii e- 
chipei din Valea Jiului. 
Foto : Ștefan Cîmpean

Telex
In proba masculină, pe 

primul loc s-a clasat Wolf
gang Estraiter (R.D. Ger
mană) — 1 725 puncte, ur
mat de Marton Farkas 
(România) — 1 711 puncte 
și Milan Vanek (Cehoslo- 

. vacia) — 1 694 puncte.
Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Țașkent, a- 
tleta sovietică Elvira Eki- 
mova a stabilit cea mai

pe 
se

lecționata secundă a Româ
niei a terminat la egalita
te : 8—8 (2—2, 2—2, 3—2,
1— 2) cu echipa Greciei, iar 
reprezentativa Gehoslova- ■ 
clei ă întrecut cu sco
rul de 9—6 (2—1, 3—3, 2-2,
2— 0) formația Poloniei.

In clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat echipa bună performanță mondia- 
Cehoslovaciei — 7 puncte, 
urmată de Polonia, Româ
nia (B), Bulgaria — cu cîte 
4 puncte și Grecia — 1 
punct.

Proba feminină din ca
drul concursului interna
țional de popice desfășurat 
în orașul polonez Poznan 
a fost cîștigată de sportiva 
româncă Violeta Botezatu, ; 
cu un total de 838 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
situat Beate Brummel (R.D. 
Germană) — 806 puncte și 
Zsuszana Szoke (Ungaria) 

. — 802 puncte.

lă a sezonului în proba de 
sâtitură în înălțime, cu re
zultatul de 1,94 m. . •

La Budapesta s-au înche
iat întrecerile turneului de 
calificare pentru campio
natul european de baschet 
rezervat echipelor de ju
nioare. Clasate pe primele 
doțlă locuri, selecționatele 
Ungariei șî României s-au 
calificat pentru faza finală 
a competiției, ce se va des
fășura intre 16 și 30 august 
în Italia.

REZULȚATE TEHNICE : Minerul Cavnic 
Maramureș 2—3. CFR'Timișoara — CIL Sighet 2—1, 
Înfrățirea Oradea — CS UT Arad 0—2, CSM Reșița
— Jiul Petroșani 0—1, Metalul Bocșa — Mecanica 
Orăștie 2—1, Strungul Arad — Mureșul Deva 2—0, 
Unirea Alba Iulia — Armătura Zalău 6—0, Aurul 
Brad — Olimpia Satu Mare 1—0, Minerul Lupeni — 
Gloria Bistrița 0—0. In meci restanță: CS UT
— Olimpia Satu Mare 3—1.

... CLASAMENT . ,+T'.’.

24
24 
24 
24

' 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1. Jiul Petroșani
2. ' FC Maramureș
3. Gloria Bistrița
4. CS UT Arad
5. Olimpia S.M.
6. Strungul Arad
7. Min. Cavnic
8. CIL Sighet

9. Aurul Brad
10. Metalul Bocșa
11. "" “ ‘
12.
13.
14.
15.

: 16.
17.
18.

CSM Reșița
Mec. Orăștie
Mureșul Deva
Unirea A.I.
înfrățirea Oradea 24
CFR Timișoara 24
Armătura Zalău
Min. Lupeni

24
24

18
14
15
13
11
9

11
10
10

9
8
8

11
10

7
8
8
5

'4
4
6

10

2
6
5
1
3 IO
5 10
1 12
3 11
3 11

.5
6
6
0
1
6
4
4

10
10
10
13
13
11
12
12

5 14

P.

victo-

Gri- 
Dina, 
Popa,

UT Arad ■

38 Ț12
34 +12
31 + 9
27 + 3
25 + 1
23 — 1
23 — 1
23 — 1
23 — 1
23 — 3
22 — 2
22—2
22 — 2
21—5
20 -- 4
20 —4

’’ 20 — 4

ETAPA VIITOARE Mecanica 
Brad, CS UT Arad + CSM Reșița, 
— (Minerul tlavnic, Gloria Bistrița. 
ra, înfrățirea Oradea — Unirea Alba Itllia, Olimpia
Satu Măre — CÎL Sighet, Minerul Lupeni — Mure
șul Deva, Metalul Bocșa.— Strungul Arad, FC Ma
ramureș — Jiul Petroșani. .

Orăștie — Aurul 
Armătura Zalău 

— CFR Timișoa-

FOTBAL, campionatul 
județean, seria I (etapa din 
24 aprilie) : Preparatorul 
Petrila — CFR Petroșani 
5—1, Minerul Bărbăteni — 
Utilajul Petroșani 1—0, #
Minerul Uricani — I’arîn- 
gul Lonea 3—1, Măgura 
Minerul Pui — Minerul A- 
ninoasa 2—1; (etapa din 
27 aprilie 1986) : Minerul 
Aninoasa — Minerul Uri
cani 4—1, Parîngul Lonea
— Metalul Criscior 4-1, 
Voința CLF Ilia — Minerul' 
Bărbăteni 5—0, Utilajul Pe
troșani — Minerul Ghelari 
1—3. Rapid Simeria Triaj
— Preparatorul Petrila 
1—2, CFR Petroșani — Mi
nerul Teliuc 1—1; campio
natul republican al junio-

.' rilor : Jiul Petroșani — Au
rul Brad 7—3.

Staicu BĂLOI

Sărituri în apă
La campionatele inter

naționale de sărituri în 
apă ale României, desfășu
rate la Sibiu, tînăra sporti
vă româncă Daniela Popa 
(în vîrstă de 1.4 ani) a cîș- 

: tigat proba de platformă, 
cu un total de 421 pupcte, 
fiind urmată în clasament 
de Inna Belențeva (U.R.S.S.)
— 387,85 puncte și Lydia 
Wagner (R.D. Germană) — 
349,20 puncte.

In proba masculină de 
trambulină, pe primul Ioc 
s-a situat Igor Matveev 
(U.R.S.S.) — 557,35 puncte, 
urmat de concurent» ro
mâni Ibn Petrache — 529,90 
puncte, și Nicolae /Lepăduș
— 491,45 puncte.

(Agerpres)

Cupa I. M. Uricani“
'uu i-cili Uricani", între învingători 

gîndul înscriindu-și
Iubitorii schiului nu s-au 

împăcat încă cu 
că... primăvara e pe sfîrși- 
te, continuînd să fie pre- 
zenți pe pîrtiile de 
Duminică, în împrejurimi-' 
le cabanei Buta, unde e- 
xistă încă zăpadă abunden
tă, 45 de schiori, între 4 
și 75 de ani,, și-au disputat ' 
șansele în cadrul celei de-a 
IH-a ediții a Cupei „I.M.

numele veș
nic tînărul Adalbert Kato, 
Petru Ambruș, Bela Pleșa, 

schi.. Ernest Czimbalmos, Ion 
Morarii- și alții. O impresie 
deosebită a făcut, prin cu
rățenie și ospitalitate caba
na Buta

Andrei ANGER, 
arbitru de schi

Divizia C 8
REZULTATE TEHNICE : Minerul Paroșeni — 

( UM Timișoara 0—2, Unirea Tpmnatic — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 6—2, Obilici Sînm'artinu Sîrbesc — 
CSM Caransebeș 3—0, Strungul Chișineu Criș — 
Minerul-Știința Vulcan 1—0, Victoria Călan — Șoi
mii Lipova 4—0, CFR Victoria Caransebeș — Rapid 

r. Arad 2—0, CFR Simeria — Minerul Certej 2—0, Da
cia Orăștie —r CSM Lugoj 0—0.Orăștie —- CSM Lugoj 0—0.

CLASAMENT
1. UM Timișoafă , 21 11 4 6 36—26 37
2. CSM Lugoj 21 11 8 32—23 35
3. Strungul Chișineu 21 II § 28—20 35
4. Minerul-Știința 21 10 4 7 30—21 34
5. Minerul Paroșeni 21 10 3 8 41—23 33

■ 6. Unirea Tomnatic 21 10 .;3\ 8 36—23 33
Rapid Arad . \ 21 10 ■1; 10 35—24 31

8. Șoimii Lipova 21 10 11 10 35—37 31
9. CFR Simeria 21 10 1 10 30—38 31

10. Victoria Călan 21 ’-:9j 3 9 19—34 30
11. Obilici Sin. Sîrbesc 21 9 '.2.; 10 43—27 29
12. Unirea S; Mare 21 9 2 10 34—34 29
13. CFR Victoria C. 21 8 2 11 24—36 26
14. CSM Caransebeș 21 * 7 3 11 17— 30 24
15. Dacia Orăștie 21 3 11 18—38 24
16. Minerul Certej 21 ‘7 i 2 12 22—41 23

ETAPA VIITOARE; Șoimii Lipova—Unirea Tom
natic, CSM Caransebeș — Victoria Câlan, Minerul 
Certej —< Minerul-Știința Vulcan, Rapid Arad — U- 
nirea Sînoicolau Mare, UM Timișoara — Strungul 
Chișineu Criș, Dacia Orăștie — Obilici Sînnmartinu 
Sîrbesc, CFR Simeria — Minerul Paroșeni, CSM Lu
goj — CFR Victoria Caransebeș.



ACTUALITATEA »N LU/Mg Mica publicitate

Manifestări peste hotare prilejuite de 
împlinirea a 65 de ani de la făurirea P.C.R.

PE SCURT

împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român — promotorul idealurilor de li
bertate, independență, dreptate socială, de pace și 

l — continuă să fie 
ale lumii.

Comunist Român — promotorul idealurilor de

cooperare ale poporului nostru 
marcată în numeroase țări cl

BELGRAD 28 (Agerpres). 
La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Bel
grad a fost organizată. - o 
conferință de presă. S-a 
subliniat că Partidul Co
munist Român este conti
nuatorul direct al luptelor

A avut loc o gală de fil
me documentare. /

☆
PR AGA 28 (Agerpres).

LaPraga a avut Joc o con
ferință de presă în. cadrul 
căreia au fost evocate con- .

seculare duse de poporul dițiile social-istorice în ca- 
nostru pentru independen- re s-au dezvoltat și afirmat ' 

proletariatul și mișcarea 
muncitorească și democra
tică din România, principa- • 
lele evenimente care au 
premers constituirii Parti
dului Comunist Român. A 

realizările poporului fost evidențiat rolul parti-
conducerea dului în toate momentele

de seamă ale istoriei na
ționale din. Ultimii 65 de 
ani.

ța țării,, pentrri formarea 
națiunii: română, și a statu
lui național unitar; pen
tru accelerarea progresu
lui social și economic al 
României. Âu fost înfățișa-' 
te 
român, sub 
partidului comunist, în pe
rioada de după revoluția 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și anti- 
imperialistă, subliniindu-se 
avîntul înregistrat de 
România în toate domeni
ile, în special după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
de cînd în fruntea partidu
lui și a țării a fost ales cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, revoluționar și pa
triot înflăcărat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu același prilej, a 
organizată o expoziție 
carte 
cadrul căreia, la loc 
frunte au fost 
lucrări din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, precum și 
ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. *

soclal-politică,

fost 
de 
în 
de 

prezentate

★
HARARE 28 (Agerpres). 

La Ambasada română din 
capitala Republicii Zimba
bwe — Harare, în cadrul 
conferinței de presă prile
juite de marcarea a 65 de 
ani de la făurirea Partidu
lui Comunist Român, a 
fost evocată lupta eroică 
dusă de comuniști în con
dițiile ilegalității, succese
le poporului român în edi
ficarea societății socialiste.

In mod deosebit, au fost 
reflectate principialitatea 
și caracterul constructiv ale 
politicii externe a Româ
niei socialiste, activitatea 
neobosită și inițiativele con
secvente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
salvgardarea păcii, 
zărea dezarmării,
instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale,

reali- 
pentru

colaborare între toate sta
tele lumii.

&.

DAMASC "28 (Agerpres). 
In orașul sirian Raqqă a 
avut loc o manifestare cul
turală dedicată împlinirii 
a 65 de arii de la crearea 
Partidului Comunist Ro- 

■ mân. Au fost vernisate o 
expoziție documentară de . 
fotografii și' una de carte, 
și a fost organizată o gală 
de fiUne docuihentare. Au 
participat cadre ale condu
cerii Partidului Baas Arab 
Socialist, oficialități locale, 
un numeros public.

ft • .- •

HANOI 28 (Agerpres). In 
orașul vietnamez Thanh 
Hoa — reședința provinciei 
cu același nume — s-a des
chis expoziția de fotografii 
„Imagini din România",

In incinta marii săli de 
expoziții din centrul ora
șului a fost organizat și 
un stand de carte româ
nească, unde, la loc de 
cinste se află opere ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt expuse, de 
asemenea, lucrări ale tova
rășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, alte 
cărți social-politice și ști- 

. ințifice românești tipărite 
în limbi de circulație in- 

- ternațională.
., * A

TEL AVIV 28 (Agerpres), 
La Nir Am, în Israel, a 
avut loc vernisajul expo
ziției „București — capita
la României", manifestare 
inițiată în cadrul unei săp- 
tămîni dedicate României.

Totodată, a avut loc o 
gală de filme documentare 
românești și au fost orga
nizate seri muzicale

IN CURSUL unor cioc
niri între soldați ai arma
tei.. filipineze și membri ai 
Frontului național de eli
berare „MORO", produse în 
localitățile Tugas și Maim- 
bung, la aproximativ 1000 
km sud de Manila, patru 
soldați au fost uciși și opt 
au fost răniți — informea
ză agenția PNA, citată de 
France Presse.

PENTRU COMBATEREA 
șomajului, grav flagel care 
bîntuie în R.F.G., este ne
cesar să fie create trei mi
lioane de locuri de iriuncă, 
a declarat într-o conferin- 

. ță de presă ținută la Num
bers G. Volkmer, președin
tele sindicatului șalariați- 
lor din întreprinderile ban- 
care, comerț și asigurări. 
Șomajul s-a agravat în 
R.F.G. în ultimii ani. Po
trivit cifrelor oficiale date 
publicității de Oficiul Fe
deral al Muncii, numărul 
persoanelor aflate în cău
tarea-unui loc de muncă a 
sporit cu. 470 000 din. 1982 
încoace. Din numărul total 
al șomei ilor 
aproximativ 
tineri sub 25

SOȚUL Tiu, fiul Alin u- 
rează scumpei lor Clara 
fericire, sănătate și „La 
mulți ani !“ cu ocazia zi
lei de naștere. (8038)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onica 
Teofil, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(8039)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vladis
lav Nicolae, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (8046)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Florea 
Ion, eliberată de IUM Pe
troșani. O declar nulă. 
(8047)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Zg'ripcea Aurel și 
Zgripcea Silvia, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(8048)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balog

ANUNȚURI

Olgă, eliberată de SSH 
Vulcan. O declar ,: nulă. 
(8049) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăbăca- 
ru Nicoleta, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (8050)

PIERDUT, carnet student 
pe numele Tabâcu NiColeta, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. îl declar 
nul. (8051) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ioneșcu 
Olga, eliberată de IUM
Petroșani. O declar nulă. 
(8052)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vladis
lav Ioan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (8034)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doghi 
Stela, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(8035) :;

DE FAMILIE

vest-germani,
600 000 sînt 
de ani.

Cutremur
Centrul de fizica Pămîri- 

tului și seismologie anun
ță : ...

In ziua de 27 aprilie 1986, 
la ora 3,4 minute și 22 se
cunde, s-a produs în regiu
nea Vrancea (zona Focșani 
— Odobești), la adîncimea 
de 35 km, un cutremur cu 
magnitudinea de 4,6 (scara 
Richter), intensitatea cutre
murului în zona epicentra- 
lă a fost de V grade (scara 
Mercalli).

Nu s-au produs pagube 
materiale; A: ' o

S.U.A Violența pe micul ecran
in Senatul Statelor Unite 

a fost prezentat un, proiect 
de lege care preconizează 
studierea urgentă, de că
tre guvernul federal, a con
secințelor serioase ale va
lului de violență pe .ecra
nele de televiziune din țară 
asupra sănătății psihice și 
inentale a americanilor.

Nelinișteă legislatorilor 
care au pregătit acest do
cument este de înțeles: 
preamărirea violenței pe e- 
cranele de televiziune din 
S.U.A. a devenit atît de fă
țișă îneît duce atît la creș
terea. criminalității cît și 
la amplificarea manifes
tărilor de cruzime, înstrăi
nare și cinism în rîndul 
americanilor. „Recent —

spunea unul dintre autorii 
proiectului de lege, senato
rul P. Simon, — găzduit 
de un hotel am deschis te
levizorul și am constatat cu 
groază Că pe ecran un om

Potrivit statisticilor, un 
copil american poate ur
mări la televiziune, pînă 
la absolvirea școlii, în me
die 18 000 de asasinate. In
tr-o declarație specială, a-

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA SOVIETICĂ TASS)

viu este tăiat în două cu 
ajutorul unui fierăstrău 
electric. Involuntar, m-am 
gîndit ce șe petrece Ia ase
menea scene în mintea u- 
nui băiețel de 10 sau 12 ani. 
Violența pe ecranele'de te
leviziune este o problemă 
extrem de serioasă".

deptată recent de Acade
mia americană de pedia-

ricane afectează și psihicul 
adulților, nu numai al co
piilor. Foarte recent, un 
locțiitor în Vîrstă de 57 de 
ani dintr-o suburbie a o- 
rașului Chicago a împușcat 
pe proprietarul casei în 
care trăia și pe un polițist. 
Autorul crimei era un rob 
aî televiziunii. După opinia 
psihiatrilor, în ultimă in
stanță, el înceta să mai se
sizeze granița dintre real 
și imaginar. Cunoscutul 
psiholog american Arthur

trie, se arată că „prezenta
rea frecventă de scene de 
violență la-televiziune con
tribuie la apariția la copii 
a predispoziției la cruzime".

Valul de violență pe e- 
cranele televizoarelor âme-

Șteellman aprecia în acest 
sens : „In cazul în care o- 
mul petrece atîta timp în 
fața micului ecran, începe 
să copieze după acesta în
treaga sa viață. Sînt con
vins că acest lucru s-a în- 
tîmplat și în cazul de față".

memento
FILME

i PETROȘANI — .7 No-
1 iembrie: Spectacol la Mi- 
î raj ; Unirea: Timpul do- 
| rințelor; Parîngul: Marele 
| premiu.
> LONE A: Micul mare
j hocheist.
î VULCAN — Luceafărul: 
ș Fata fără zestre, I-II.
i LUPENI — Cultural
i Dorințele.
i URIC ANI: Marele șăr- 
i pe.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine

matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.

In întîmpinarea glo
riosului jubileu al 
partidului și a zilei 

de 1 Mai.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.' . ...
20,35 Noi, . comuniștii 

României. Cîntece 
și versuri (c).

20,55 Azi, în anul 65 al
- partidului (c).

21,10 Antologie teatrală. 
Eroul comunist —■ 
lupta șț idealurile 
revoluționare oglin
dite în dramatur
gia românească.

21,50 Telejurnal.

întreprinderea de utilaj 
greu transport construcții

. CU SEDIUL IN CRAIOVA

încadrează pentru coloana 83 Vulcan 
următorul personal :

— 4 conducători auto posesori ai permi
sului de conducere cu categoriile C și E

— doi mecanici auto categoria 4, 5 sau 6
— un sudor electric și autogen autorizat

: : doi paznici. . Ulu:-

Informații suplimentare la telefon 70350 
sau la sediul coloanei din localitatea Vulcan.

MAMA împreună cu surorile anunță cu adîncă 
durere împlinirea unui an de la moartea fulgerătoa
re a fiului si fratelui iubit

CRASUC EUGEN
Mori și lacrimi pe tristul lui mor mint. (8043)

UN gînd de dureroasă aducere aminte pentru 
neuitatul nostru soț și tată

CRASUC EUGEN • '
de la a cărui dispariție a trecut un an. ' 1 /

Timpul nu va reuși niciodată să umbrească a- 
mintirea chipului drag. Soția Anica, fiicele Mihaela 
și Ionela. (8053)

PĂRINȚII, fratele, surorile, fetița și nepoții a- 
nunță împlinirea a trei ani de cîiul ne-a părăsit 
pentru totdeauna

NEAMȚU GR1GORE
Flori și lacrimi pe mormînt. (8023)

■X.
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