
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚ1-VA! Plenara extraordinară a 
Comitetului județean de partid

ORGÂIM AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P C.R.
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

La Deva a avut loc ple dețean și din funcția de
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plenara a hotărît elibera cil organizatorice pc to va-
rea sa din Comitetul ju- rășul 1Viorel Faur.
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gimnazial.

• Rubrica ,,Vă informăm''.

în spiritul ideilor $i tezelor din cuvîntarea tovarășului NiCOLAE CEAUȘ E S C U
rostită cu prilejul aniversării gloriosului jubileu al partidului Noi poduri 

rutiere în
La cariera Cfcnpu lui Neag

Toate condițiile create pentru 
realizarea sarcinilor de plan

* In aprilie 2700 tone 
în plus la producția fizica ■ 
tone extrase suplimentar, la 
mai ■ Aproape 200000 mc de steril ex
cavat în avans, de la începutul anului.

lui 
eu 

cauza 
descopertă 

urmă, 
e-

Pe parcursul primului 
trimestru al anului colec
tivul de oameni ai tnuncii 
din cariera Cimpu 
Neag . s-a confruntat 
multe greutăți din 
lucrărilor de 
care rămăseseră în 
Cu toate acestea, prin 
forturi susținute s-a reușit 
în perioada amintită să se 
livreze ritmic din carieră 
peste 1200 tone de cărbune 
pe zi, și, totodată, să se 
intensifice ritmul la des'co- 
pertă în vederea asigurării 
liniei de front pentru 
mestrele următoare.

Exeavîndu-se peste 
cănile de pl .n 120 000 

asigurat condiții

Gheorghe ROTEA

(Continuare în pag, a 2 a) (Continuare în pag. a 2-a)

și

Ioan DL'BEK

• Clasamente.

PETROSMU'86
Prin mai buna organizare 
șantierul de

Pentru dezvoltarea o- 
rașului Lupeni au fost a- 
locate, la începutul aces
tui an, importante fonduri 
de investiții. Constructo
rilor. le revine sarcina șă 
dea îh folosință pînă la fi
nele anului 1986, 244 de a- 
partamente. noua hală, a- 
groalimelitară, un nou 
punct termic, noi rețele 
de canalizare și alte impor
tante obiective edilitar-, 
gospodărești. In ce stadiu 
de execuție se află aceste 
obiective acum, cind au 
«nai rămas . mai puțin de 
două luni pînă la încheie
rea primului semestru' ?

Analiza activității des-' 
fășurate de constructorii 
din brigada hr. 4 Lupeni 
a Antreprizei de construc
ții și montaje pune în evi
dență o situație îngrijoră
toare. In trimestrul f n-a 
fost predat nici un aparta-

de cărbune 
Pește 3500 
zi, în luna

încă clin primele zile ale 
lunii aprilie, producția ex
trasă să crească față de 
realizările medii ale pri
mului trimestru cu 800— 
900 de tone, depășindu-se 
ritmic sarcinile zilnice de 
plan. Cele peste 6000 tone 
de cărbune livrate supli
mentar în cele aproape do
uă luni, demonstrează că 
harnicul colectiv din ca
rieră și-a creat condiții 
pentru realizarea sarcini
lor de plan în viitor și că 
este hotărît să nu precupe-

locuințe din
ment din planul pentru 
1986.. Eforturile construc
torilor s-au concentrat mai 
mult asupra obiectivelor 
restanță din anul trecut. U- 
nele din, aceste obiective, 
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cum ește blocul nr. 1 din 
noul centru civic al orașu
lui, au fost predate bene
ficiarului. Ea alte obiecti
ve se mai lucrează încă! 
In ceea ce privește planul 
de apartamente pentru a- 
nul în curs, datorită preo
cupării di a comitetu
lui orășenesc de partid, a 
consiliului popular orășe
nesc, întregul front de lu- 
Cru a fost asigurat din 
timp. Amplasamentele noi- 
k»r blocuri de locuințe, fi
nanțările lucrărilor de in-

i

Exemplul comuniștilor 
expresia concludentă a spiritului revoluționar

Ceea ce a subliniat din nou, cu deosebită preg
nanță, secretarul general al partidului, în cuvînta
rea rostită cu prilejul gloriosului jubileu al P.C.R., 
a fost cerința întăririi spiritului revoluționar, a 
răspunderii și combativității în activitatea organiza
țiilor dc partid, a fiecărui comunist. Iată de ce este 
întru totul justificat ca această cerință să stea la 
baza discuțiilor individuale ale birourilor organiza
țiilor de bază cu comuniștii. ~ 
discuțiilor individuale, t 
am avut o convorbire la 
nei Lonea.

Incă de la începutul a- 
nului, fiecare b.o.b. a dis
cutat lunar cu cite 4—5 
membri de partid, tocmai 
pentru a preveni, aglome
rarea discuțiilor în a doua 
parte a anului. Astfel, or
ganizații de bază cu un e- 
fectiv . mai 
lc, la, 5a . 
le, vor încheia

mic, 1b, 
și . ..alte-' 
încă din

Tricotaje
Pe fluxul de fabricație al 

Întreprinderii de tricotaje. 
Petroșani se finalizează un 
nou lot de produse, care 
va fi expediat partenerilor 

• Lupte libere.

a muncii, restantele de pe 
Lupeni pot îi recuperate!

eforturi 
eli beră

vestiții, documentațiile au 
fost de asemenea asigurate. 
„Au fost depuse 
deosebite pentru 
rea amplasamentelor nou
lui cartier Tudor Vladimi- 

rescu, dar pînă în prezent 
abia s-au săpat două din 
fundațiile blocurilor .-aces
tui Cartier", ne-a ' spus to
varășul ing. Mircea Draga, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular orășenesc Lu- 
peni.

Pentru a afla cauzele ră- 
mînerilor în urmă am vi
zitat șantierul locuințelor 
de la un capăt la celălalt. 
„Din .totalul celor 244 
apartamente prevăzute 
plan, ne-a informat 
Constantin Daria, noul șef

rie 
în 

ing.

Despre desfășurarea 
aflate în plină 
i comitetul de 

actualitate, 
partid al mi-

această lună 
dividuale cu 
partid, inclusiv 
rea concluziilor 
rile generale.

discuțiile 
membrii

in- 
de 

dezbăte- 
în adună- 

De altfel, în
primele 4 luni, din cei 918 
membri de partid în evi
dență s-au purtat discuții 
cu. 428. comuniști, urmînd 
ca în lunile următoare, să

si
la export 
din Canada, S.U.A. 
Anglia, pentru onorarea 
contractelor pe luna mai. 
Este vorba de 48 000 de 
bucăți des. pulovere pentru 
bărbați și femei,

O contribuție înseninată 
la realizarea produselor, 
mtr-o variata gamă colo- 
ristică, o au colectivele de 
muncă din secțiile de ba
ză ale unității — atelierele 
do tricotaj și de confecții 
- unde activitatea 
organizată pe echipe 
cializate, formate din 
mai bune muncitoare 
întreprinderii. (S.B.)
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• Un punct prețios cit 

o victorie.

al brigăzii nr. 4 Lupeni, 
sînt atacate lucrările la 116 
apartamente, care se află 
în diferite stadii de exe
cuție. In ceea ce privește 
celelalte 128 de apartamen
te din plan, săparea funda
țiilor a întîrziat deoarece 
ne-au lipsit Utilajele gre
le".

In perioada care a tre
cut din acest an. la nive
lul brigăzii nr. 4 Lupeni 
s-au înregistrat destul de 
numeroase întreruperi de 
lucru din diferite motive. 
.După cum am aflat de la 
maistrul. Ștefan 
responsabil 
mecanizare 
blocul 8 F, 
respectării 
montaj al unei macarale de 

Fazakas, 
cu lucrările de 
pe șantier, la 

clin cauza ne
graficului de

Viorel STRÂUȚ

(Cont. în păg. a 2-a)

Se discute cu toți ceilalți, 
ceea ce va crea posibilita
tea, ne asigură secretarul 
adjunct cu probleme orga
nizatorice al comitetului dc 
partid Ilie Tirean, ca în 
luna august să fie prezen
tate în adunări generale 
concluziile asupra discuți
ilor individuale clin acest 
an.

Dată fiind însemnătatea 
lor deosebită pentru dina
mizarea vieții de partid, a 
activității comuniștilor, ce
ea ce prevalează în desfă
șurarea discuțiilor 
duale, dincolo de 
organizatoric, este 
nutul acestora. Birourile-au 
avut în vedere ca în discu
țiile individuale să 
bordeze îndeosebi 
cum se achită

indivi- 
aspectul 

conți-

se a- 
modul 

comuniștii

Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

Lauda omului muncii 
creației sale“

Am ascultat cîntînd, du
minică seara, în sala Tea
trului de staf „Valea Jiu
lui", „instrumentul" muzi
cal ■ perfect : corul. „Madri
gal", dirijat cu neasemuită 
expresivitate de prof. univ. 
dr. Marin Constantin, ar
tist emerit. Timp de a- 
proape două ore, fascinați 
de muzică, am trăit la cea 
măi înaltă tensiune, inter
pret! și public — deopotri
vă, un act intei*pretativ U- 
nic, moment de aleasă ex
presie ă tradiției corale 
românești. Dăruirea inter- 
preților a făcut ca fiecare 
piesă corală să capete stră
lucirea bijuteriei. De la 
nestematele folclorului, ro
mânesc, adus pe scenă în 
toată măreția lui, prin pre
lucrări sau creații în carac
ter popular, la cîntarea de 
tip bizantin — tezaur de 
spiritualitate/ românească, 
coborîtă din veac în veac, 
vibrantă mărturie a conti-

construcție

IN PAGINA A 2-A :

In orașul Vulcan 
început lucrările 
construcție a unor 
poduri rutiere. Este 
ba de podul pește 
rîul Morișoara, peste 
care va trece panglica 
dc asfalt a bulevardu
lui Victoriei, cu patru 
benzi de circulație. Un 
al doilea pod se constru
iește, tot pentru extin
derea spre Paroșeni a 
bulevardului V ictoriei,
între actuala stație de 
autobuz „Dincă" și 
zona din fața insțalați- 

de transformatoare, 
de 

ex- 
bulevardului

ei 
peste o denivelare 
teren. Podurile și 
tinderea
Victoriei au termen de 
punere în funcțiune pî
nă la finele acestui an. 
Prin realizarea acestui 
nou tronson de drum 
modernizat se vor e- 
limina trei din curbele 
vechiului drum și se va 
a: «ura o ircula ic m«, 
fluentă, selectivă în z<e- 
na orașului Vulcan, 
(V.S.)

Bucuria unui 
eveniment 
muzical de

excepție
nuitații noastre pe pămîrt- 
tul românesc, de la mu
zica universală a. Renaște
rii la cea romantică și 
contemporană, de la cânte
cul patriotic la cîntecul 
simplu de bucurie, de pa
ce, totul s-a înmănuncheat 
sub bagheta maestrului Ma
rin Constantin mtr-o „co
rolă de minuni a lumii". 
Asemeni lumii poetice a 
iui Lucian Blaga, concertul 
s-a constituit într-o vi
brantă columnă de simțire 
românească, piesele din 
program, inclusiv cele din 
literatura muzicală uni
versală, purtînd efigia ex
presivității muzicii corale 
românești.

Am ascultat lucrări a- 
parținînd compozitorilor 
I i: I iubii, Ma ii C ,n - 
-■ u ti i, o ie Sas u Ra 
du P il di Myriar > î lai '•,<* 
Dan Mihail Gala, I.D. 
rescu.

De altfel, apropiind 
tecul de dragoste din 
dul țării, „Mocirița", piesă 
prelucrată: de Dan Mihail 
Goia, de „Cîntarea bizan
tină" a compozitorului me
dieval „pilotei Sîn Agăi Ji- 
pei“, am avut încă o dată 
transpusă în arta sunete
lor muzicale, elevația în-
Hoi ațiu ALEXANDRESCU 

Chi-

cîn-
nor-

(Continuale in pag. a 2-a)



o ' ■ . . "- J: - S teag u 1 r o ș u MARȚI, 20 MAI 1086

Simpozionul medical „Patologia minerului**
La Lupeni s-a desfășurat 

vineri cea de-â treia ediție 
a simpozionului medical 
republican „Patologia mi
nerului", organizat de Spi
talul orășenesc Lupeni sub 
egida Uniunii Societății de 
Științe Medicale, filiala 
Hunedoara, și a Direcției 
sanitare a județului. Ma
nifestarea, dedicată ani
versării a 6a de ani de la 
făurirea Partidului Comu
nist Român și Anului In
ternațional al Păcii, s-a 
bucurat de o găzduire ire
proșabilă din partea intre- 
prinderii miniere din loca
litate.

muncitorl subteran de venire a hipertensiunii ar- 
I.M. Lupeni'* — dr. Ve-

de 
la 
turia Ciriperu, Spitalul mu
nicipal Petroșani ; „Cîteva 
considerații privind cazu
rile de silicoză cu compli
cațiile și afecțiunile aso
ciate acesteia în Valea . 
Jiului" — dr. Adriana Su- 
bin, Spitalul municipal Pe
troșani; „ 
tele unui program de în
grijire. a politraumatizați- 
10r“ — dr. Dan Alexianu, 
Clinica de Neurologie

teriăle fa muncitorii mi
neri" — dr. Istvan Mayor, 
Spitalul orășenesc Eupeni.

După expunerea lucră
rilor. însoțite de prezenta
rea graficelor și diapoziti
velor, au avut loc dezba
teri care au constituit baza 
unui util schimb de opi-

.Valoarea și luni- nii, de metode CU largă a-
plicativitate în îngrijirea 
medicală a minerilor.

Reușita deosebită a a- 
cestui simpozion am dorit

0 reușită manifestare științifică la Lupeni
In fața celor prezenți în 

sala de festivități a I.M. 
Lupeni, au fost prezentate 
Uimătoarețe teme : „Mina 
Lupeni și condițiile de 
microclimat" — ing. Aure
lian Grosu, I.M. Lupeni ; 
„Introducere în ergono
mia minieră" — dr. Geor
ge Dîrlea, Spitalul muni
cipal Petroșani ; „Aspecte 
privind morbiditatea cu 
incapacitate temporară de 
muncă' și invaliditate . la 
I.M. Lupeni" — dr. Cornel 
Bran, Spitalul orășenesc 
Lupeni ; „Patologia mine
rului în cazuistica secției 
de interne a Spitalului Lu
peni" — dr. Nicolae Aldi- 
ca; „Factori determinant! 
ai extinderii infarctului, 
implicații practice" — conf. 
dr. Nicolae Stăncioiu, Cli
nica de cardiologie de Ia 
Institutul medico-farma- 
ceutic Cluj-Napoca; „Stu
diul epidemiologie al stă
rii de sănătate al unui lot

București; „Suprasolicita
rea organismului prin ex
punere la praf cu conținut 
de crom hexavalent" — 
prof dr. Alexandru Die
neș, Catedra de medicină 
a muncii, Institutul medi- 
eo-farmaceutic Tg. Mureș; 
„încercări de tratament în 
hipertensiunea arterială 
pulmonară" — dr. Radu 
Căpîlneanu, Clinica medi
cală, . Institutul medico- 
farmaceUtic Cluj-Napoca; 
„Efectele alcoolului asupra 
Alfalipoproteinelor serice" 

dr. Andrei Vereșiu, Cli
nica medicală II, Institutul 
medico-farmaceutic Cluj- 
Napoca; „Conversia elec
trică a fibrilației arteriale 
la Spitalul municipal Pe
troșani" — dr. Radu V. Ra
du; „Terapia durerii — 
considerații, modalități de 
aplicare" — dr. Iosif Cion
toș. Spitalul orășenesc. Lu- asistența medicală 
peni; „Posibilități de pre-

Schimb de experiență
vități. Am reținut că Un 
util schimb de păreri cu 
medicii din Valea Jiului 
aduce un cîștig deosebit 
medicilor din toată . țara, 
acum cînd mineritul pre
zintă o importanță econo
mică atît de mare. In în
cheiere, îmi exprim satis
facția pe care mi-a pro
dus-o constatarea că aici, 
în Valea Jiului, conlucra- 
rea între specialiștii mi
nieri și medici este un cîș
tig pentru mineri .în pri
mul rînd". Prof, dr. Dan- 
Alexianu, medic primar, 
Spitalul „Gheorghe Mari
nescu** — Clinica de neu
rochirurgie — București ; 
„S-a relevat în acest sim
pozion importanța preve
nirii îmbolnăvirilor. Și nu 
oricum, ci prin lucrări de 
excelentă calitate. Semn că 
la acest simpozion au ve
nit oameni cu o înaltă 

. fesionalitate. O caldă
citare organizatorilor, 
prin acest important
pozion, au făcut un demers 
important pentru sănăta
tea celor ce lucrează în sub
teran". Dr. Radu V. Radu 
țț șeful secției cardiologie 
a Spitalului municipal Pe- 
troșani : „Am participat 
la simpozionul. de lă. Lu
peni cu convingerea că 
noi, specialiștii prezenți, 
vom putea efectua un util 
schimb de experiență pen
tru a depune un serios a- 
conto pentru sănătatea oa
menilor. îmi exprim satis
facția pentru reușita de
plină a acestei acțiuni".

Vineri și sîmbătă, ca
dre didactice, specialiști 
în științe sociale din ju-

nea propagandei vizua
le, ca mijloc de formare 
multilaterală a elevilor, 

dețul nostru, s-au întîlnit punîndu-se accent atît 
cu colegii lor din județul pe conținutul acestora cît 
Dîmbovița, în cadrul 
,nui schimb de experien
ță organizat de Inspecto
ratul școlar județean- și 
Casa corpului didactic.

In municipiul nostru, 
participanții la 
au vizitat Liceul 
trial minier și Liceul de 
mat'ematică-fizică din Pe
troșani, prilej de a cu
noaște realizările cadre
lor didactice și elevilor 
de la cele două unități 
școlare.- Au fost vizitate 
cabinetele de științe so
ciale, laboratoare, săli de 
clasă. Cu ocazia schim- 
bului de experiență s.au,< tul liceal si gimnazial în. 
purtat discuții pe margi» predarea științelor sociale,

acțiune
indus-

u- și pe realizarea panouri
lor, gazetelor, a celorlal
te elemente ale propa
gandei vizuale, sub as
pect estetic. A fost sub
liniată importanța rea
lizării unitare, dinamice 
a propagandei vizuale a- 
țît în, sălile de clasă și 
laboratoare cît și în cele
lalte locuri special ame
najate în folosul procesu
lui instructiv-educativ.

In cadrul schimbului 
de experiență partici- 
panții s-au referit la ne
cesitatea introducerii ce
lor mai moderne forme 
și mijloace în învățămîn-

îs-o relevăm prin aprecieri
le unora dintre invitați :

Dr. Radu Căpîlneanu ' -~- 
(linica medicală,1 Institu
tul
Cluj-Napoca : 
presionat de 
studiilor, pregătirea și 
velul acțiunii.
Constat cu satisfacție 
tratamentul prin 
de cardiologie din 
Jiului se află la 
celor ma’ înalte cunoștințe 
în domeniu. Consider pre
zența la acest simpozion 
o experiență fericită din 
care vor cîștiga în primul 
rînd minerii". Prof. dr. A- 
lexandru Dieneș, șeful ca
tedrei de medicina muncii, 
șeful Clinicii de boli pro
fesionale Tg. Mureș : „A-
lături de o organizare ex
celentă, constat- că au fost 
dezbătute probleme legate 
de activitatea din minerit,

nece
sară unei asemenea acti-

medico-farmaceutic
„Am fost ,im- 

âcurâtețea 
ni- 

Totodată 
ț!n că 
- secțiile

Valea 
nivelul

pro- 
feli- 
care 
sim- Bucuria unui eveniment

(Urmare din pag. I)

5J- Alexandru TĂTAR

gemănării tradiției eu con
temporanei ta tea, ă folclo
rului cu creația cultă, ra
muri ale aceluiași stejar 
al spiritualității noastre.

Din literatura muzicală 
universală, de la G. Gas- 
toldi, Th, Morley, Scho- 
gel și Adolphe Adam, am 
parcurs 300 de ani de mu
zică, totul căpătînd acea, 
expresivitate pe care mu
zicologii o numesc „paten
tul Madrigal" în interpre
tare.

Toate condițiile create pentru

(Urmare din pag. I)

Prin mai buna organizare a muncii
(Urmare diD pag l)

țeaseă nici un efort pen
tru obținerea unor rezulta
te din ce în ce mai bune, 
astfel îneît să-și respecte 
angajamentul asumat la 
începutul anului de a rea
liza sarcinile planificate, 
Fi, totodată, de a extrage 
eea mai mare producție de 

. cărbune clin istoria carierei.
Rezultatele bune obținu

te în primele două luni 
din trimestrul II sînt con
tribuția în primul rînd a 
brigăzilor I și IV conduse 
de slng. Ion Pleșa și loan 
Bercii care, folosind la 
înalți parametri utilajele 
din dotare, au reușit să-și 
depășească ritmic sarcinile 
de plan la producția fizică 
de cărbune, cît și la des- 
copertă, asigurînd 
fel linia de front 
viitor. Colectivul 
nr. IV depune în 
zile eforturi susținute pen
tru finalizarea lucrărilor 
de deviere a pîrîului Ba- 
lomir, zonă unde se 
însemnate rezerve de 
bune care vor putea 
valorificate în viitor. Prin- 
trei cei care s-au remarcat 
in muncă se numără exca- 
vatoriștii Dumitru Gheață, 
Zoltan Iakov, Eugen Ove- 
dia, Mihai Fogoroș, Daniel 
Curteanu, buldozeriștii Va- 
sile Ioniță, Ștefan Satmari, 
Toader Ioniță, Pavel Cîm- 
peanu, Constantin Burilea-

în acest 
pentru 

brigăzii 
aceste

află 
căr

ți

Victor HîrșO-
loan 

și colecti- 
mecanic

nu, forezorul . 
vescu, artificierul 
Cigher, precum 
vul atelierului 
condus de maistrul .princi
pal loan Șoncolios, care 
prin executarea unor revi
zii și reparații de bună 
calitate a reușit să asigure 
utilajele necesare realiză
rii și depășirii sarcini Lor de 
plan.'

„In zilele care au mai 
rămas din luna mai ne vom 
intensifica eforturile pen
tru a spori producția de 
cărbune, extras, astfel în
eît la sfîrșitul trimestrului 
TI să recuperăm o bună 
parte din minusul primu
lui trimestru. Cei -aproape 
200 000 mc de steril exca
vați suplimentar de la în
ceputul anului ne asigură 
linie de front pentru rea
lizarea planului în conti
nuare. Un sprijin substan
țial am primit din partea 
CMVJ care ne-a livrat 
două excavatoare de mare 
capacitate în cel de-al 
lea trimestru, urmînd 
peste puțin timp să 
primim un astfel de 
laj care să fie folosit 
carieră. Nu trebuie uitați 
nici conducătorii auto de 
la secția Cîmpu lui Neag, 
care asigură! zilnic mașini 
atît pentru cărbune, cît ,și 
pentru descopertă", ne 
spunea ing, Silviu Con-
stantinescu, directorul /ca
rierei-.

ii

doi-
ca 

mai 
uti-

în

către SUT Livezeni, s-a în
registrat o întrerupere de 
lucru de trei săptămîni. 
„Echipa mea a (stat uneori 
și cîte două zile în aștep
tarea prefabricatelor, ne-a 
relatat Petru Alniaș, unul

lucru 98 de oameni. Dar, 
prin planul scriptic de e- 
fective se prevăd

S-au -impus în concert 
soliștii Veronica Stoica, E- 
remia Stere, Lucian Boni- 
faciu, Valeriu David, șd- 
liști a căror prezență mu
zicală s-a împletit impeca
bil cu .. partitura corului.

Alături de ,„Madf*igal“ 
pe scenă au evoluat de
zinvolt, în maniera unor 

• interpreți consacrați, două 
tinere speranțe ale muzicii 
românești, studente la Con
servatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu". Este 
vorba de Lucia Mi nea — 
xilofon — și Anca Nicolae 
— pian.

In sală s-au aflat mem
brii delegației Uniunii Com
pozitorilor și Muzicologi
lor din R.S.R., condusă de 
prof. univ. Nicolae Călino? 
iu, muzicolog, rector al 
Conservatorului de muzică 
„Ciprian PorumbdScu" din 
București, președintele u- 
niunii.

Publicul — oameni ai 
muncii din Petroșani — 
au răsplătit eu vii aplau
ze evoluția muzicală a in- 
terprețilcr. Duminică sea
ra toți cei prezenți am 
trăit bucuria unui eveni
ment cultural de excepție, 
vibrant omagiu adus, prin 
artă, minerilor Văii jiului.

sprijinul conducerii Antre
prizei construcții și mon- 

zilnic taje Petroșani se pot re- 
a 

la 
e-

circa 130 de oameni. Iată, partiza utilajele grele 
deci, care sînt cauzele a- căror lipsă se resimte 
cumulării răminerilor încumulării răminerilor 
urmă. Evident, că este vor
ba de cauze subiective, de 
probleme care pot fi rezol- 

din ,cei mai destoinici șefi 5 vate prin mai buna orga- 
zi cu 
anului 
grafice 

fie- 
parte. 

grafice

de echipă de dulgheri. Or, 
în două zile, de regulă noi 
ridicăm structura de rezis
tență a unui apartament" !

Pe șantier, în ziua cînd 
l-am vizitat, se aflau la

nizare a muncii de 
zi. La începutul’ 
au fost întocmite 
de lucru pentru 
care obiectiv în 
Dar aceste 
se cer și respectate. Cu

Lupeni, se pot asigura 
fective la nivelul scriptic 
prevăzut și îndeosebi se 
impune să se asigure o 
mai bună coordonare a 
activității de zi cu zi, pen
tru accelerarea ritmului 
lucrărilor și respectarea 
riguroasă a graficelor de 
execuție și de predare a 
obiectivelor de investiții.

(Urmare din pag. I)

de .sarcinile ce le revin 
activitatea productivă, 
cuțiile individuale au 
lejuit ample dialoguri 
membri de partid mai 
pe tema contribuției 
care o aduc la 
ritmică a planului, folosi
rea eficientă a dotării teh
nice, promovarea ' tehnolo
giilor avansate. La sectorul 
IV, o problemă prioritară 
abordată în. discuțiile in
dividuale a fost, bunăoa
ră, extinderea metodei de 
susținere cu tavan de . ..re
zistență în blocul III al 
stratului 3. In urma dis
cuțiilor individuale comu
niștii Anton Florea, Gri- 
gore Mîndruț, ' Dumitru 
Diulă, Ilie Matei Aurel 
Nelepcu, mineri șefi de 
brigadă și cadre tehnice, 
au desfășurat o prodigioa
să activitate pentru extin
derea tavanului de rezis-

în
Dis- 
pri- 

cu 
ales

Pe 
realizarea

tență, acțiune care a stat 
la baza reușitelor de seamă 
ale colectivului sectorului 
în sporirea productivității 
muncii și a producției, 
situării pe locul de frunte 
în întrecerea pentru mai 
mult cărbune. In cadrul 
discuțiilor individuale cu

rea tehnologiilor de lucrU, determinat b.o.b. să-i pună 
a normelor de securitate în discuția adunărilor ge- 
a muncii.

Desigur, în cadrul dis- 
a cuțiilor un loc aparte s-a 

acordat comportării mem
brilor de partid, felului 
cum își duc la îndeplinire 
sarcinile. Au fost în aten-

Exemplul comuniștilor
comuniștii din sectorul II, 
Gh. Poenar, Andrei Anta), 
Sabin Moldovan, Ludovic 
Antal, Gheorghe Rusu și 
Vasile Rusu, s-au abordat 
probleme referitoare la 

: șarcinile ce. revin' membri
lor. de partid în cadrul 
formațiilor de lucru pri
vind întărirea ordinii și 
disciplinei, a
acestora față de stabiliza
rea și ridicarea calificării 
tinerilor, față de respecta-

ție mai ales cei care în
discuțiile precedente au
fost atenționați pentru di
ferite neajunsuri. In cazul 
multora, s-a constatat o 
îmbunătățire a activității 
și comportării. Așa a fost 
cazul lui loan Socaciu și 
Victor Boghiu din orga- 

... nizațiile 2 a . și 3c. AU fost 
răspunderii însă și alții, ca Zorilă Teo

dor, Andrei UdVar, Andrei 
Diță, care au continuat cu 
diferite abateri, ceea ce a

nerale și în cazul unora 
să se ia și măsuri statutare.

— In spiritul indicațiilor 
și a orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, vom 
urmări și mai mult ca dis
cuțiile individuale, dezba
terea concluziilor acestora, 
mai ales în organizațiile 
din sectoarele în curs de 
redresare, să determine a- 
firmarea cu consecvență a 
spiritului revoluționar în 
activitatea comuniștilor, 
ne spunea tovarășul Ilie 
Păducel, secretarul comi
tetului de partid al minei. 
Vom stărui ca fiecare Co
munist să se afle în prima 
linie a eforturilor pentru 
creșterea producției de 
cărbune să constituie un 
veritabil și dinamizator 
exemplu în muncă și via
ță, de spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan. • f

»

me. Parcarea este amplasa- APARAT. In folosul să- 
tă vizavi de magazinul ge- nătății, respectiv al celor 
neral. Lucrările sînt efec- care practică presopunc- 
tuate de constructori 
cadrul brigăzii nr. 1 Petri
la a IACMM. (V.S.) 
< AMENAJĂRI. In zonă 
de agrement Brăițâ — Lu
peni sînt în curs noi ame
najări, care-i vor spori tehnică. Aparatul, însoțit 
gradul de atractivitat'e în de instrucțiuni, se găsește 
perioada de vară. Este la magazinul „Jiul". (I.D.) 
vorba de un teren pentru PUNCT TERMIC. In car- 
ten is și de un bazin cu fierul Petroșani-Nord au 
apă pentru înot. Noile a- început lucrările de con- 
menajări se fac prin con- strucție a unui nou punct 
tribuția voluntară a cetă- termic. Este vorba de PT 
țenilor. (V.S.) 15, prin care rețeaua de

■termoficare se extinde, 
pentru încălzirea . și furni
zarea de' apă caldă aparta
mentelor din noile blocuri 
aflate. în construcție, 
biectivul este realizat 
echipele coordonate 
maistrul Ion Trântea, 
cadtul brigăzii nr. 10 
troșani a ACM. (V.S.)

zenta la casieria Circum- prezentanților din școlile 
scripției financiare a mu- generale din orașele și co- 
nicipiului, strada Repu- munele Văii Jiului, faza 
blicii nr. 90. Plățile se fac municipală a concursului 
numai beneficiarelor, pe „Sanitarii pricepuți" a de- 
baza buletinelor de identi- semnat, pe baza răspunsu- 
tatc. (I.D.) ........................

CONCURS. Mîine 
faza municipală a 
cursului de ’ interpretare 
artistică al șoimilor pa
triei, intitulat „Copiii cin- chipajele școlilor generale 
tă patria și partidul". Con. nr. 3 Lupeni și, respectiv, 
cursul se va desfășura pe nr. 2 Petrila. (T.Ț.) 
orașe și se va încheia în PARCARE. In i orașul

IN ATENTIA MAME
LOR CU MAI MULTI CO
PII 1 Sectorul administra
ției de stat din cadrul
Consiliului popular muni
cipal face cunoscut că în-

. cepînd' cu data de 21 mai
1986 se ................. '
cuvenit 
lui nr. 
clarele .... ___
de reședință-a municipiu- ___ ____ _ _ ______
lui Petroșani se vor pre- de participarea tuturor re- parcări pentru

plătește ajutorul 
conform Decretu- 
410/1985.
din raza

începe 
Con-'

iilor foarte bune date, 
drept câștigători ai locului 
1, echipajul Școlii genera
le nr. 1 Petroșani. Pe lo
curile 2-3 s-au situat e-

din tura ca mijloc de amelio
rare a unor afecțiuni, este 
oferit de unitățile comer
ciale aparatul electric de 
masaj complet, produs de 
industria noastră electro
tehnică. Aparatul, însoțit

O- 
de 
de 

din 
Pe-

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU

I
I I

Benefi-
orașului ziua de 26 mai. (Al. H.) - Petrila au început lucrări-

’ \ ‘ ■ SANITARI. Bucurîndu-se le de amenajare a unei noi 
autoturis-

vo informam
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Un punct

ARMATURA zalău — 
JIUL PETROȘANI 1—1 
(1—1). Tribunele stadionu
lui Armătura din Zalău 
s-au dovedit neîncăpătoa
re, asistența record era in
teresată de evoluția lide
rului, dar mai ales de de
pășirea situației precare a 
■formației gazdă. In vre
me ce Jiul nutrea ambi
ția și a luptat exemplar 
să-și păstreze locul în frun
tea clasamentului, Armă
tura a încercat să evadeze 
din zona periferică. Tac
tic, disputa ă evidențiat 
superioritatea oaspețiioi’, 
care și-au întărit în acest 
seop linia mediană. Ba- 
Ioanele recuperate de apă
rători au fost preluate de 
Mulțescu, Vancea, Dosan 
și Băluță, țesătura de pase 
a temperat ăvîfitul adver
sarilor, mai. mult angajă
rile lui Lăsconi și Păchi- 
țeanu au stîrnit panică în 
careul gazdelor. Astfel, în ; 
min. 38, pe traiectoria Cen
trării lui Mulțescu s-a în
scris Lăsconi, după un 
dribling scurt, a urmat un 
șut sec, în , colțul sting al 
porții: 0—1. Perspectiva
pasivului de minus 6 ' în 
clasamentul adevărului,, 
care se traduce mai mult 
ca sigur prin, retrogradare, 
a declanșat- un duel fără 
menajamente în terenul 
Jiului; cu un minut înăin-

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE: Mureșul Deva — 

CS UT Arad 3—1, Armătura Zalău — Jiul Petro
șani 1—1, Unirea Alba Iulia ■— Minerul Lupeni 3—0, 
Aurul Brad — Gloria Bistrița 2—1, CFR Timișoara 
— Metalul Bocșa 3—1, înfrățirea Oradea —- Olimpia 
Satu Mare 1—0, CIL Sighet — Mecanica Orăștie 
3—0, Minerul Cavnic — CSM Reșița 0—0, Strungul 
Arad — FC Maramureș 2—2.

' . ; CLASAMENT . .",■■■■'■

1. .JIUL 26 18 4 4 49—19 40 14
2. FC MaiamUreș ' 27 15 8 ■■4 49—21 38 H-12
■3. Gloria Bistriță 27 14 6 7 54—21 34 ’T" 8

4. CSUT Arad j .. 27 14 1 12 41—36 29 + 3
5. Olimpia S. Mare 27 12 4 11 45—32 28 + 2
6. Aurul Brad 27 12 3 12 27—32 27 0
7. CIL Sighet 27 12 3 12 33—38 27 1
8. Strungul Arad 27 10 6 11 42—40 26 3
9. Mureșul Deva 27 13 0 14 34—45 26 — 4

10. CSM Reșița 27 9 7 11 ‘35—28 25 1
11. Metalul Bocșa 27 10 12 38—49 25 ■ 3
12. CFR Timișoara 27 10 4 13 30—35 24 4
13. Minerul Cavnic 27 11 2 14 37—42 24 2
14. Mecanica Orăștie 27 9 6 12 38—45 24 2
15. Înfrățirea Oradea 37 9 6 12 24—32 24 —:- 4
16. Unirea A.î. 27 11 1 15 40—49 23 ■ ^. 5
17. Armătura Zalău 2’t ' 9 5 1.3 24—46 23 5
18. Minerul Lupeni 26 6 5 15 16—43 17 7

. ETAPA VIITOARE (25 :mă:i) •• FC Maraimureș <
Unirea Alba Iulia, Metalul Bocșa — CIL Sighet, Me
canica Orăștie — înfrățirea Oradea, Minerul Cavnic 
— Jiul Petroșani, Gloria Bistrița — Mureșul Deva, 
CSM Reșița — Strungul Arad, CS UT Arad — Aurul 
Brad, Olimpia Satu Mare'— CER Timișoara, Mine
rul Lupeni — Armătura Zalău.

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A

REZULTATE TEHNICE : Unirea Tomnatic — 
CSM Caransebeș 4—1, CFR Victoria Caransebeș . — 
CFR Simeria 1—0, Dacia Orăștie — Rapid Arad 3— 
4, Șoimii Lipova ■— Minerul Certej 2—0, Victoria 
Călan — UM Timișoara 2—0, CSM Lugoj —- Mine- 
rul-Știința Vulcan 1—0, Obilici Sînmartinu Sîrbesc 
— Unirea Sînnicolau Mare 1—0, Strungul Chișjneu 
Criș — Minerul Paroșeni 2—3. -

CLASAMENT

1. Minerul Paroșeni ' 24 13 3 8 49—25 42
2. CSM Lugoj . 24 13 2 9 35—25 41
3. Rapid Arad 24 13 1 10 46—27 40
4. UM Timișoara 24 J2 4 8 38—29 40
5. Șoimii Lipova 24 13 1 10 44—39 40
6. Minerul-Știința 24 11 4 9 33—24 37
7. Unirea Tomnatic 24 11 3 10 40—31 36
8. Victoria Călan 24 11 3 10 24—36 36
9. Obilici S. Sîrbesc 24 11 2 11 45—29 35

10. Strungul Chișineu 24 11 2 11 30—31 35
11. CFR Simeria 24 10 1 13 30—45 31
12. CSM Caransebeș 24 9 3 12 22—35 30
13. Unirea S. Mare 24 9 2 13 45—34 29
14. CFR Victoria , ' 24 9 2 13 26—42 29
15. Minerul Certej 24 9 2 13 27—43 29
16, Dacia Orăștie 24 8 3 13 25—47 27

ETAPA VIITOARE : Unirea Sînnicolau Mare — 
CSM Lugoj, UM Timișoara — Minerul Certej, Mi
nerul Paroșeni — CFR Victoria Caransebeș, Rapid 
Arad — Unirea Tomnatic, Șoimii Lipova — Obilici 
Sînmartinu Sîrbesc, C.F.R. Simeria— Strungul Chi- 
șineu Criș, CSM Caransebeș — Dacia Orăștie, Mine* 
rul-Știința 'Vulcan. — Victoria Călan.

Handbal Cupa „Pionierul“, faza municipală
Duminică, cu începere 

de la ora 9,00, pe terenul 
de sport al Școlii generale 
nr. 3 .din orașul Lupeni s-a 
d esfășurat primul turneu 
al fazei municipale din 
cadrul Cupei „Pionierul" 
— la handbal. Un adevă
rat maraton handbalistici 
găzduind două partide de
fete și, respectiv, două de 
băieți. . .

A fost o adevărată pro
pagandă' pentru' handbal, 
partidele oferind dispute 
dîrze și pasionante. Iată 
rezultatele înregistrate: Fe
te : Școala generală nr. 3 
Lupeni (echipă pregătită 
de prof. Romulus Vasiu) 
L- Școala generală nr. 7 
Petroșani 14 -8; Școala 
generală nr. 5 Vulcan 
(prof. Gheorghe Achim) — 
Școala generală nr. 6 Pe
trila 15—6. Băieți : Școala 
generală nr. 6 Petroșani 
(prof. Lidia Gherman) — 
Școala generală nr. 5 Vul
can 29—6; Școala genera
lă, nr. 1 Lupeni (prof. Ioan

prețios cît <
te de pauză, o „alunecare" 
la balon a lui V. Popa a 
fost taxată drept fault în 
careu asupra lui Păscuță. 
Plonjonul lui Toma, pe 
direcția loviturii de pe
deapsă, expediată de Pe- 
treanu, s-a dovedit insă 

. ineficient : 1 — 1.
La reluare. Jiul continuă 

să domine în „terenul ni-

Fotbal, divizia B

mânui", cîteva lovituri li
bere executate de Mulțes
cu și șuturile lui Lăsconi, 
Paehițeânu și B. Popescu 
au pus în pericol buturile 
fotbaliștilor din Zalău, ca
re n-au mai îndrăznit .să 
riște mai; mult decît ega
lul. învăluirile pe aripi ale 
„Unspretecelui" din Va
lea Jiului,, combinațiile sur
prinzătoare au creat nu
meroase breșe în dispozi
tivul defensiv al Armătu
rii, care a ripostat prih.tr- 
lin joc bărbătesc. De alt
fel, și jucătorii Jiului s-au 
bătui pentru fiecare balon, 
uneori au reușit să înlă
ture fazele fierbinți doar cu 
prețul unor faulturi, pen
tru care V. Popa și Merlă 
au fost sancționați cu car
tonașe galbene. Meciul s-a 
disputat totuși în limitele;

Necula și Iosif Bodo) — 
Școala generală nr. 6 Pe
trila 23—7.

Pentru calitatea hand
balului prestat merită 
mențiuni' atît ecliipele cîș- 
tigătoare cît si următorii 
jucători : Florîea Suciu,
Melania Irimuș, Iuliu Banc 
și Iulian Munteanu — Lu

Aspect din turneul de handbal al pionierilor, desfășurat duminică la Lupeni.
Text și foto: AI, TĂTAR

> victorie
sportivității, întrucît bri-' 
gada vîlceană de arbitri, 
condusă de Nicolae Dincs- 
cu, a intervenit cu promp
titudine, exact, nepărtini
tor. Spre final, oaspeții 
și-au regrupat forțele, Nea- 
gu a întărit defensiva, iar 
Timofte, aflat la o doua 
evoluție între seniori, s-a 
încadrat bine alături de 
antrenorul său Mulțescu 
șl colegii din linia media
nă, astfel că, firesc, tabela 
de marcaj a consemnat, 
după 90 ele minute ele joc, 
egalitatea: 1—1 (1—1). ;■■...

Punctul obținut la Zalău, 
coroborat cu drawul ur
măritoarei liderului, FC 
Maramureș la Strungul A- 
rad, are darul de a men
ține marja de siguranță 
jiului pe ultimă turnantă 
a returului. Lupta conti
nuă însă, în afară de difi
cila confruntare de la 
Cavnic, urmează trei par
tide , consecutive, pe teren 
propriu, cu înfrățirea O- 
raclea, Metalul Bocșa :și' 
restanța cu Minerul Lu
peni, în care formația din 
Petroșani trebuie să obți
nă maximum de puncte.

JIUL : Toma — B. Po-i 
pescu (Timofte, min. 75), 
V. Popa, Merlă, Stana' — 
Băluță, Mulțescu, Vancea 
(Neagu, 70), Dosan — Lăs- 
coni, Pachiteanu.

Ion VULPE

peni, Dănuț Pavel, Eva 
Incze, Corina Dăneasă și 
Nicoleta Todea — Vulcan, 
Dorina Olariu, Alin Mora- 
ru, Ionel Mogopat, Cris
tian Albescu și Ludovic 
Dalea — Petroșani, Cris
tian Cîmpeanu — Petrila. 
pe asemenea, trebuie 
subliniat că titlul de cel

• C'adeții secțiilor de 
lupte libere Jiul Petrila 
(antrenor, Costică Marma- 
Jiuc) și CSȘ Petroșani (Va- 
șile Făgaș) nu s-au lăsat 
mai prejos decît coechipie
rii lor de sală, astfel, sîni- 
bătă și duminică, la Deva, 
în sala de sport a Liceului 
industrial nr. 3, s-au re
marcat în faza de zonă a 

, campionatului republican 
individual, rezervat cate
goriei lor de vîrstă. In com
pania a 160 de concurenți 
din județele Alba, Arad, 
Caraș-Șeverin. Dolj, Gorj, 
H u ne d o a r a, Me
hedinți, Sibiu,. Timiș 
și Vîlcea, Iulian Jura- 
vlea (68 kg) și Vasile Mîn-

Fotbal, divizia C /
Două victorii consecutive în deplasare!

STRUNGUL CHIȘ1NEU 
CRIS — MINERUL PA
ROȘENI 2—3 (1—0). Mine
rii n-au mai acuzat, de a- 
ceastă dată tradiționalul 
„calcul al hîrtiei", dimpo
trivă s-au dăruit exemplar, 
crezînd în șansele lor chiar 
atunci cînd au fost con
duși. Gazdele au deschis 
scorul în min. 25, în urma 
unui corner, Crecan a fost 
surprins de o lovitură de 
cap în colțul lung : 1—0. 
După pauză, suita de com
binații a minerilor capătă 
consistență, în ■min. 55, be

mai tehnic jucător a reve
nit lui Cristian Albescu 
(Școala generală nr. 6 Pe^ 
trpșani), titlul de golgeter 
fiind împărțit între Iuliu 
Banc (Școala generală nr. 
1 Lupeni) și-Alin Moraru 
(Școala generală nr. 6 Lu
peni) — cîte 10 goluri.

Lupte libere 
zat (78) au urcat: pe treap
ta cea mai înaltă a podiu
mului de premiere. Intre 
calificații pentru turneul 
final de la Tg. Jiu (20—22 
iunie) se numără și colegii 
lor Alexandru Stanciu (lo
cul II, 55 kg), Laszlo Fori- 
ka (45), Horațiu Szabo (43), 
Haralambie Voichițoiu (73), 
clasați pe locul III, Florin 
Pasăre (38), Robert Maior 
(45), Gigi Grigore (48) și 
Ion Cioabă (59), înregistrați 
pe poziția a IV-a a între
cerilor de zonă. Se pare 

, că finalele la Tg. Jiu priesc 
luptătorilor din municipiul.

neficiind de o pasă în. a- 
dîncime, Băllaru a fost 
„secerat" în careu. Lovitu
ra de pedeapsă a fost res
pinsă de ultimul apărător, 
dar tot Băltaru a reușit 
să introducă apoi balonul 
în poartă : 1—1. Hărțuită 
în permanență, apărarea 
strungarilor a mai cedat 
în două rînduri,. mai întîi 
fundașul RuSu (62) și-a în
cheiat cursa spre careul 
advers cu un șut necruță
tor, apoi Henzel (77) a ri
dicat handicapul la 3—1. 
Cu patru minute înainte 
de final, venit să-și ajute 
coechipierii, același Hen
zel comite o infracțiune în 
propriul careu, . sancționa

Handbal, divizia B

Gazdele s-au dat... in spectacaL
UTILAJUL-STIINȚA PE

TROȘANI — ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 17— 
17, (9—9). Meci decisiv pen
tru configurația clasamen
tului seriei a Il-a a eșalo
nului secund, precedat de 
dialogul zgomotos, uneori 
muzical, al celor două ga
lerii. Oaspeții, care emit 
pretenții la promovare, au 
prezentat o formație omo
genă' cu jucători bine do
tați fizic, stăpîni pe o teh
nică deosebită în atac, cu 
un bagaj tactic Variat. 
Cum însă înfrîngerea în 
teren propriu echivala cu 
retrogradarea, handbaliș- 
tii combinatei s-au mobili
zat exemplar, în prima 
parte a întîlnirii ; mai mult 
chiar, din min. 20 pînă în 
25 s-au detașat la 3 goluri 
(9—6). In marginea semi
cercului advers s-a impus 
prin siguranța șuturilor 
Bălășescu, care a fost, în 
cele,; din .urmă și golgete- 
rul partidei, secondat de 
Gliga. Inexplicabil însă ju
cătorii localnici s-au „spe
riat" apoi de avantajul lor, 
permițînd mureșenilor să 
înscrie nu mai puțin de 
cinci goluri consecutive. 
Cum centrul defensivei oas
peților părea impenetrabil, 
atacurile combinatei tre
buiau să vizeze aripile, dar 
Gheciu n-a fost în zi bună, 
ba chiar a‘ și irosit cîteva 
baloane de gol. Nervozita-

B r e v i ar
FOTBAL, campionatul 

republican, ele juniori ; I : 
Jiul Petroșani — Metalur
gistul Cugir 2—1, Minerul 
Lupeni -Unirea Alba 
Iulia 5—1; campionatul ju
dețean, seria I, etapa din. 
15 mai : Minerul Uricani
— Constructorul Hune
doara 2- -0, Minerul Ani- 
noasa — Minerul Bârbă- 
teni 9 (), Parîngul Lunea
— Minerul Gliclari 2—0,
Voința CLI-' lliâ — Prepa
ratorul Petrila 0—0, l tila- 
jul Petroșani Minorul 
j'eliuc 1 <•, CFR Petroșani 

n o s t r u, întrucît cu 
puțină v r e m e în 
urmă, tot acolo, Iulian Ju- 
ravlea și-a adjudecat cen
tura de campion național 
școlar, jar Vasile Mînzat 
â intrat în posesia meda
liei de argint/

• Duminică, la Reșița, 
se desfășoară penultima 
etapă a seriilor campiona
tului pe echipe al speran
țelor olimpice. Garnitura 
de la Jiul Petrila, Care șe 
află în fruntea clasamen
tului, cu 20 de puncte (10 
echipe în serie), susține 
patrulaterul de lupte libe
re în compania CSM Re
șița, CSM Caransebeș și 
Forestierul Tg. Jiu. (I.V.)

tă de arbitri și transfor
mată de gazde ; 3—2. Vic
torie prețioasă, la dobîndi- 
rea căreia s-au remarcat 
Matula, Cristea și Hădă- 
rean. Victorie, care „spală" 
rușinea înfrîngerii din pro
priul teren, cu UM Timi
șoara, și renaște speranțe
le suporterilor din Vulcan 3 
în promovarea Minerului 
în eșalonul secund. Să mai 
notăm că jucătorii antre
nați de prof. Tiberiu Be- 
nea au „cules", în ultimele 
două etape în deplasare, 
șase puncte, adică maxi
mum, care s-au adăugat în 
clasamentul adevărului
(plus 6). (Andrei Apostol)

tea și ineficiența gazdelor x 
au condus la altercații ne
sportive ; portarului Petre 
Popescu, care intervenise 
salutar în multe rînduri 
i-au cedat nervii și a a- 
dresat injurii coechipieri- , 
lor și arbitrilor, fiind a- 
poi descalificat. Aceeași 
soartă a avut-o Stupariu '; 
care se afla pe... banca re
zervelor (!?), Jocul a fost 
întrerupt în min. 44 și 48, .
datorită ieșirilor nesporti- J. 
ve ale celor doi jucători și A 

: intrării unor spectatori bas- .
peți în teren,, cuplul <ir ,. 
arbitri bucureșteni, consti- .. 
tuit din veteranul hand ba- 
Iu lui românesc . Pândele 
Cîrligeanu și Ștefan Șer- 
ban, a avut de înfruntat a- , 
gresivitatea și lipsa de res
pect a unor sportivi certați 
cu -normele eticii sportive. 
Deși descalificările au a- 
fectat prestația gazdelor, 
cînd s-a preocupat apoi de 
joc, „ș’aptele" din Petro
șani s-a impus, a refăcut 
handicapul, ba chiar în , ■ 
ultimul minut, la scorul. 
de 17—17, Bălășescu putea 
adupe victoria echipei' sa
le, dacă nu șuta pe lîngă 
butul sting. Deci se poate 
și fără indisciplina tul por
tar Popescu. ,

Au înscris Bălășescu (6), 
Drăgan (5), Gliga (3), Ghe
ciu, Antohi și Enea pen
tru gazde.

Sever NOIAN

— Streiul Șimeria Veche 
3—0 ; etapa din 18 mai : 
Constructorul Hunedoara
— CIR Petroșani 2—0, A- 
vînlul Hațeg — Utilajul 
Petroșani 2—1, Prepara
torul Petrila — Parîngul 
.Loneâ 2—0,' Minerul Ghe- 
lari — Minerul Aninoasa 
2—0, Minerul Bărbateni — 
Măgura-Mincrul Pui 0—2, 
Metalul Criscior — .Mine
rul Uricani 3—2.

RUGBY, divizia A: TCI 
Midia..Năvodari — Știința 
Petroșani !•-<>; divizia B ; 
Minerul Lupeni — Meta
lurgistul Cugir 3—10,

S. BĂLOI
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ANUL INTERNAȚIONAL AL PACil

documenteAcțiuni, luări de poziție,
Donare

MOSCOVA 19 (Agerpres) 
La Tbilisi, capitala 

R.S.S. Gruzine, s-âu des
chis, luni, lucrările Confe
rinței regionale O.N.U. a 
organizațiilor neguverna
mentale, desfășurată în 

____  cadrul campaniei mondia- 
înarmărilor pe Pămînt și le pentru dezarmare și a 
pentru pfeîntîmpinarea mi
litarizării Cosmosului". La 
acest forum au participat 
reprezentante a 58 de or
ganizații de femei și ale 
mișcărilor în favoarea pă
cii din 28 de țări semna
tare ale Actului final 
la Helsinki, între care 
România, precum și 
partea a șapte organizații 
internaționale.

MOSCOVA 19 (Agerpres) 
«— La Leningrad 
desfășurat lucrările 
niunii internaționale 
tema „Anul internațional 
al Păcii și rolul organiza
țiilor de femei în lupta 
pentru încetarea cursei

CU

de 
și 

din

Anului Internațional al 
Păcii. Alături de reprezen
tanți ai organizațiilor ne- 
guvernamentale, Ia întîlni- 
re participă oameni de ști
ință și personalități pe tâ
râm obștesc din numeroase 
state din Europa, S.U.A. 
și Canada, informează a- 
genția TASS.

TOKIO 19 (Agerpres). — 
In orașul Tiba s-au .des-'

si

f ușurat lucrările congresu
lui Comitetului japonez al - 
pecii, una 
organizații 
d in ;•
agenția TASS.

☆
VIENA 19 (Agerpres).— 

Partidul Comunist din 
Austria a adresat guver
nului federal apelul insis
tent de a acționa pentru 
reducerea armamentelor 
nucleare, lichidarea tutu
ror armelor atomice pînă 
în anul 2000 și interzice
rea experiențelor nucleare, 
împotriva militarizării spa
țiului cosmic — transmite 
agenția TASS,

dintre marile 
antirăzboinice 

«ceasta țară, relatează

PE SCURT

de cărți

PARIS 19 (Agerpres) 
— In cadrul unei festi
vități, Ambasada Ro
mâniei la Paris a do
nat Bibliotecii munici
pale 
Pens

din localitatea 
(departamentul 

Chărente Maritime, — 
Franța) o colecție de 
cărți românești. La 
loc de frunte se situea
ză opere alese ale tova
rășului N i c o 1 a e 
CeaUșescu. secretar ge
nerai al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

J

Reuniunea internațională de solidaritate cu 
lupta poporului namibian

VALLETTA 19 (.Ager
pres). — Mihai Fabian, 
transmite: La Centrul me
diteranean din Valletta — 
capitala Maltei — au în
ceput lucrările Reuniunii 
internaționale a reprezen
tanților unor state și or
ganizații neguvernamen
tale de solidaritate cu 
lupta poporului namibian, 
cu acțiunile pe plan ,mon
dial pentru independența 
imediată a Namibiei. •

Organizată: sub auspici
ile Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, reuniunea a 
fost precedată de o. întîl- 
nire a reprezentanților 
mijloacelor ’de informare în 
masă din numeroase țări.

între care șl România, con
sacrată analizării unor căi 
de lărgire și intensificare a 
sprijinului pe. care opinia • 
publică îl acordă luptei 
drepe a poporului nami
bian. sub conducerea 
SW'APO, singurul său re
prezentant legitim, pen
tru libertate și independen
tă.

Lucrările reuniunii au 
fost deschise de ministrul 
afacerilor externe al Mat
tei, Sceberras Trigona, ca
re a condamnat intensifi
carea represiunii împotriva 
poporului namibian de că
tre regimul rasist de la 
Pretoria.

Lucrările reuniunii con
tinuă.

UZINE COMPLET 
AUTOMATIZATE

Comp a ni a niponă 
„FANUC“ — specializată în 
aparate cu control nume
ric — s-a angajat într-o 
amplă acțiune de construi
re la scară națională a li
nei rețele de uzine com
plet automatizate — in
formează publicația „The 
Japan Economic Journal". 
In prima etapă se prevede 
construirea unei fabrici, pe 
o suprafață de 5000. mp, în 
localitatea OtamUra (pre
fectura Oița), care va de
veni operațională în luna 
septembrie.. Aceasta va . fi 
echipată cu patru grupuri 
de mașini-unelte compu
terizate și trei ordinatoare, 
care vor permite desfășu
rarea unei activități neîn
trerupte, 24 din 24 de ore. 
Condusă numai de doi in
gineri,/’fabrica, avînd o 
suprafață utila de 165 mp, 
va produce bunuri de cali
tate și ieftine, inclusiv ma
șini. de prelucrare, motqare 
cu combustie internă. I,

ceasta oferă speranța de 
alia în ce mod 
tată creșterea
SIDA la șoareci, pentru a 
se găsi mijlocul de a îm
piedica dezvoltarea sa la 
oameni. Creșterea mai len
tă în celulele animale su
gerează, pe de altă parte, 
că virusul SIDA s-a adap
tat la caracteristicile bio
logice ale corpului uman, 
în care se află de cîtva 
timp — a declarat șeful e- 
chipei 
Jăy A. 
lateăză 
Presșc.

a 
este limi- 
vi rusului

de cercetători, -di.
Levy, după'cum re- 

agenția France

VIRUSUL SIDA

Pentru prima dată în 
lutne, o echipă de cercetă
tori de la Universitatea 
California din San Fran
cisco și de la firma „C'lii- 
ron" din Emeryville a reu
șit să cultive virusul SIDA 
(Sindromul imuno-deficîtar 
dobîndit) în celule anima
le. Virusul de cultură s-a 
dezvoltat în celule neimu
nizate de maimuțe, vizoni 
și șoareci. Observând corn-, 
parativ evoluția virușilor, 
s-a constatat că ei s-au 
dezvoltat slab la șoareci, A-

„TELLFON 
A MT-STRESS"

Firma elvețiană „Reichle 
— t>e Massarî" a anunțat 
că a realizat ceea Ce se 
consideră a fi un „telefon 
anti-stress“. Principalele a- 
vantaje ale acestui nou tip 
de aparat șînt legate de. 
faptul, că se evită supraîn
cărcarea cu decibeli • 
birourile aglomerate 
posturi telefonice și 
multe persoane, iar, 
plus, el poate fi „auzit" 
locurile publice cu nivel 
ridicat de zgpmot. El vine, 
de asemenea, în ajutorul 
persoanelor, cu auzul slăbit. 
Soluția este oferită de fo
losirea semnalului lumi
nos, în locul celui auditiv. 
Un dispozitiv simplu, ușor 
de montat la fiecare apa
rat, face ca în. locul sone
riei șă funcționeze o se
rie de „flash-uri“, discre
te, dar care pot fi observa
te fără efort, informează 
publicația „Swiss Economic 
News". I

PRODUCȚIA MONDIA
LA DE GHIU va atinge, 
anul acesta, aproximativ 
525 milioane de tone, cifră 
marcând un spor de 15 mi
lioane tone față de canti
tatea estimată pentru 1985 
— a făcut cunoscut : Con
siliul internațional al griu
lui. După cum apreciază a- 
cest organism, dacă nu va 
interveni o deteriorare 
bruscă a condițiilor, se va 
putea înregistra un nou 
record global la producția 
de grîu.

GUVERNUL NOU ZE- 
ELANDE a anunțat luni 
că a întrerupt sine die 
discuțiile preliminare, care 
se -desfășurau la Geneva, 
cîl Franța asupra „aface
rii Rainbow Warrior".

O nouă agresiune a forțelor armate 
ale regimului rasist de la

în . operațiuni 
împotriva1 unor 
te centre ale 
organizației

Pretoria

FILME

memen 20,45

PETROȘANI — 7 No
iembrie : ('ontraba tidiș- 
tii din Santa Lucia; Uni
rea: Așa bunic, așa ne
pot ; Parîngul ; Colierul 
de tureoaze.

LONEA: Șansa.
VULCAN — Luceafărul: 

Secretul Apollonici.
LUPF.N1 — Cultural : 

Ostaticul
URICANI: Simbăta vră

jitoarelor.

TV.
20,00 Telejurnal. 
20,30 Azi, in anul 65 

partidului:

21,40
22,00

al

în 
cu 
cu 
în 
în

Fapte de muncă, 
fapte de -viață — 
reportaj.
Teatru TV:
„Să umplem pămîn- 
tul cu visuri"
de Dan Tărchilă. 
— Prima parte. 
Telejurnal 
Includerea 
mului.

LOTO
Rezultatele 

multiple loto 
1986:

din

progrâ-

tragerii
18 mai

55, 80,

Forțele armate ale regi-: i 
mului. rasist de la Preto
ria au comis, lțlni, o nouă 
agresiune împotriva unor 
țări africane vecine, î 
rape și independente 
Zimbabwe, Botswana 
Zambia.

Potrivit agențiilor inter- aceste acțiuni criminale,
" trupe președintele Zambiei, Ken

neth Kaundâ, a declarat 
în cursul unei conferințe de 
presă că două persoane au 
fost ucise și numeroâseșpl- 
tele rănite în- cursul rai
dului asupra unei tabere 
de refugiați sud-africani de 

> lingă Lusaka, aflată sub 
protecția înaltului Comi
sariat al O.N.U, pentru re- 

' fugiați. : ;/■
au fost angajate Intr-o .conferință de pre-

militare 
așa-numi- 

luptatorilor 
anti-apart- 

......_ I Național 
— African, situate în cele trei 
și țări africane -vecine/

Condamnînd vehement

Stiver heid. Congresul

naționale de presă, , .
sud-africane, însoțite de 
avioane și elicoptere, au 
bombardat în zorii zilei de 
luni zone din apropierea 
capitalelor celor trei țări — 
Harare, Gaberones și Lu
saka. Citind declarația ge
neralului sud-african Lie
benberg, genția Associa
ted Press informează că 
unități ale armatei sud- 
africane

să care a- avut tocila Ha
rare, primul ministru Ro
bert Mugabe a condamnat 
raidurile armatei sud-afri
cane împotriva capi
talelor Zambiei, Zimbab
we și Botswanei, califi- 
cîndu-le drept „politică de 
terorism de stat".

(Agerpres)

Calendar săptămînal
MARȚI, 20 MAI
— Schimb de vederi sovieto-americane a- 

supra situației din America Centra
lă (Moscova).

MIERCURI, 21 MAI
— Alegeri legislative în Olanda.
— La Bruxelles se deschid lucrările re

uniunii „Eurogrupului" — organism al 
NATO din care fac parte miniștrii â- 
părării ai. țărilor membre ale Pac
tului Nord-Atlantic, cu excepția Fran
ței și Islandei.. :

JOI, 22 MAI
— Reuniunea miniștrilor apărării din 

țările membre ale NATO (Bruxelles).
— Se deschid la Luxemburg lucrările 

sesiunii de primăvară a Adunării A- 
tlanticului de Nord (22—26).

VINERI. 23 MAI
— Alegeri pentru Adunarea Federală a 

R.S.C., pentru Consiliile Naționale din 
Cehia și Slovacia și pentru organele

locale ale puterii de stat (23—24).
— Încheierea celei de-a 10-a sesiuni a 

Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa, de la Stockholm.

— Conferința Națională a Partidului 
Comunist din Austria.

SIMBATA, 24 MAI
— Intîlnire la nivel înalt a statelor din 

America Centrală pentru examina
rea stadiului activității „Grupului de 
la Cont adora", ț (Esquipdlâs , Guate-

■ mala). : _
DUMINICA, 25 MAI ■ .•

„Ziua eliberării Africii" (La 25 mai 
1963 a fost creată Organizația Unită
ții Africane — O.U.A.)
„Săptămîna de solidaritate ru po
poarele coloniale din Africa Austra
lă" (25—31 V).

— Scrutin prezidențial în Columbia.
— .Alegeri municipale în Cipru.

(Agerpres)

La clinica d> pe lîngă 
Centrul național de studi
ere a maladiilor cardio
vasculare din Sofia a fost 
efectuată cu succes prima 
operație de transplant de 
cord din R.P. Bulgaria. 
Pacientul este un copil de. 
11 ani, care a primit ini
ma unui alt copil în vîrs- 
tă de 14 ani, ce și-a pier
dut viața în urma, unui 
accident de automobil.

DESCOPERIRE
Vestita piramidă a Iui 

Khepps din Egipt nu și-a. 
dezvăluit încă toate secre
tele. Aceasta este conclu
zia Biroului egiptean pen- 
tru antichități, care a - 
.irtrnțat că în interiorul pi
ramidei au fost descoperi
te o serie de mici încăperi 
necunoscute pînă acum. 
Descoperirea a fost făcută 
de doi cercetători francezi' 
după o analiză minuțioa
să a anomaliilor blocurilor 
de piatră care alcătuiesc a-

I ceasta construetie. z
u

FAZA A 2-A :
Extragerea a

35, 62, 84, 6, 31,
. Extragerea a
69, 52, 76, 37, 4
72.

Extragerea a 5-a: 50, 
57, 10, 29, 18, 74, 38 1

60,
27, 3.

9, 
!, 13.

19,
55,

59,
75,

27 de flori pentru 
na Răileanu, viață 
și fericita 1 Emilia și Da
niel,

SCIRMB apartament do
uă camere, strada 9 Mai 
bloc 2 A ap. 97. Petroșani 
cu apartament 3 —4 came
re zonă centrală. (8117)

CU ocazia aniversării zi
lei de naștere, fiica și gi
nerele urează tatălui lor 
Rus Vasile multă sănătate 
și un sincer 
ani !“. (8114)

VIND Fiat 
Trandafirilor 
șani. (8111)

PIERDUT două 
țe fond rulment pe

„La

«50.
4/82,

Sori- 
lungă

multi

Aleea 
Petro-

chitan- 
. . nume

le Finta Carol, eliberate de 
E.G.C.L. Vulcan. Le declar 
nule. (8116)

PIERDUT legitimație de

“*S" l,A, AN loan DUBI K Dmm Gtlt ȚA Ion 
MUSTAȚA, Sirnwn POP _ redactor >vt, leodor RUSU - redactor șet adjunct, 
Tibcrni SPATARU,

serviciu pe numele Petro- 
Van ' Floarea, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (8108). - .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Huszar 
Istvan, eliberată de Pre
parați» Corcești. O declar 
nulă. (8109)

PIERDUT tichet butelie 
nr. 1266, eliberat de PE( O 
Vulcan. 11 declar hui.

ANUNȚURI

■ (811.1)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Crliiun- 
ghiuș Petre, eliberat de 
I.M. Vulcan. O declar nu
lă. (8115)

DE FAMILIE

COLECTIVUL laboratorului C.C.C. Petrila adu
ce un ultim omagiu celui care a fost

TODERICI GRlGORE
■ J (SUS)

SOȚIA, fiica, fratele și cumnata, anunță cu a- 
ceeași durere împlinirea a 6 luni de la dispariția 
scumpului nostru

GONCIULEA VASILE
Nu-1 vom uita niciodată. («1L(»)

K< da< (ia ji admmislrapa : Petroșani, sir. Nicelae Băkescu. nr 2, felefoane 41662
secretarial 41663 42464 secții.
f ipaiu4: l ițwigrafia Petroșani, sir. Nicotae Bălcesru, nr. 2, telefon 41365 -


