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Luni, 2 iunie a.c., a a- 
vut loc ședința Consiliu
lui de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae 

Ceăușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

La lucrările ședinței au 
participat, ca invitați, vi- 
ceprim-miniștri ai guver-

(COn- 
cen- 
unbr 

ale

La încheierea lunii mai

Rezultatele obținute de minerii Văii Jiului trebuie 
să determine o intensificare a preocupărilor 

pentru îndeplinirea planului

nului, miniștri, alți 
ducători de organe 
trale, președinți ni 
comisii permanente 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței. Con
siliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul pri
vind amnistierea .unor, 
infracțiuni și grațierea 
unor pedepse, care se dă 
publicității.

In continuarea lucrări
lor înscrise pe. ordinea de 
zi, Consiliul de Stat a

examinat și ratificat: Pro
gramul de lungă . durată 
privind dezvoltarea cola
borării economice și teh
nico științifice dintre Re
publica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republi
cilor Sovietice. Socialisto 
pe perioada pînă în anul 
2 000 ; Programul de lun
gă durată privind dezvol
tarea colaborării economi
ce și tehnico-științifice în
tre Republica Socialistă 
România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pin ă 
în anul 2 000; Tratatul de 
prietenie și colaborare în
tre Republica Socialistă 
Româhia și Republica 
Populară Congo.

Totodată, Consiliul de 
Stat a analizat și ratificat 
unele convenții și acorduri 
internaționale încheiate

de Republica Socialistă 
România cu al te state în 
diferite domenii ale vieții 
economice, sociale și- de 
stat.

Consiliul de Stat a apre
ciat că programele, tra
tatele, convențiile și a- 
cordurile supuse ratifică
rii exprimă politica țării 
noastre de lărgire a cola
borării și cooperării inter
naționale cu alte state și 
asigură cadrul juridic ne
cesar de acțiune în dome
niile la care se referă,

Toate tratatele 
ționale 
fost, în prealabil 
nate ’ si

interna- 
menționate au 

...............exami- 
âvizate favorabil 

de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Nati.o-
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♦ 13 582 tone de cărbune au extras, îm
preună, peste prevederile de plan ale lunii mai 
unitățile miniere LONEA, PAROȘENI și CARI
ERA CÎMPU LUI NEAG. ♦ 6 642 tone, cel mai 
mare plus al lunii, l-au obținut minerii de la 
Paroșeni. ♦ Peste 46 000 tone de cărbune su
plimentar au totalizat, de la începutul anului, 
minerii de la PAROȘENI și LONEA.

Realizările înregistrate 
de'' unitățile miniere 
neș, Paroșeni r* “ 
Cîmpu lui Neag sînt o do
vadă grăitoare a înaltei 
răspunderi comuniste,
muncitorești cu care au 
fost primite sarcinile de 
plan, o ilustrare vie a 
dăruirii cu care au acțio- 
najt colectivele respective 
pentru îndeplinirea -----
vederilor, a sarcinilor 
producție care le-au 
stabilite.

De fapt, sînt singurele u- 
nități miniere care și-au 
îndeplinit și depășit sar
cinile lunii mai. Celelalte 
întreprinderi miniere au 
acumulat minusuri care e-

vidențiază o slabă preocu- 
‘ ■ Lo- pare, o insuficientă valo-
și Cariera rificare a tuturor rezerve- 

‘ ’ lor de care dispun. Majo
ritatea întreprinderilor mi
niere care nu și-au reali
zat prevederile de plan au 
obținut cele mai slabe 
producții din acest an, cu 
toate angajamentele opti
miste prezentate la înce
put de an de conducătorii 
lor. Spre exemplu, la mi- 

. na Petrila, din cele 43 384 
tone, cît este minusul a- 
cumulat de la începutul a- 
nului, mai bine de jumă
tate aparține lunii mai;

4 
pro

cente de realizare cuprinse 
între 78,6 și 83,2 la sută, 
iar în luna mai doar 60,3 
la sută; mina Uricani, du
pă ce în februarie, mar
tie și aprilie și-a realizat 
și depășit sarcinile . plani
ficate, în mai, rămîne sub 
plan cu aproape 6000 to
ne; la Lupeni din aproa
pe 16 600 tone minus cît 
are de la începutul anu
lui, peste 10 000 aparțin 
lunii mai.

Aceeași situație și 
nivelul Combinatului 
de peste 35 la sută
minusul la zi al acestui an 
se datorește slabei acti
vități desfășurate de uni
tățile miniere ale Văii Jiu
lui pentru îndeplinirea in-

Livezeniul în primele 
luni înregistrează

la 
un
dit»

In spiritul sarcinilor trasate de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU,
la cel de-al lll-lea Congres al agriculturii

pre* 
de 

fost
Dorin GHEȚA
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Deplin atașament față de politica agrară 
a partidului 
oamenii muncii care trăim 
în. comuna 
noasa, ne-am 
sit, cu preocupările 
tre, în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceațlșeșcu, 
care sublinia : „Trebuie să 
se acorde sprijinul cores
punzător și îndrumarea ne
cesară folosirii raționale a 
pămîntului în zonele ne- 
cooperativizate, dezvoltă
rii producțiilor zootehnice 
și a celorlalte activități, 
care să asigure creșterea 
corespunzătoare a produc
ției și a contribuției^între-

Am urmărit, cu mult in
teres și satisfacție' lucră
rile Congresului al IJI-lea 
al întregii țărănimi, în
deosebi cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceăușescu, 
secretarul general al parti
dului, rostită la deschi
derea acestui for-iim al 
democrației socialiste. I- 
deile și orientările de în
semnătate excepțională cu
prinse în acest magistral 
document, ne umplu su
fletul de mîndrie deoare
ce am înțeles înseși co
ordonatele activității vi
itoare din importantele ra
muri și sectoare ale agri
culturii noastre. Și noi.

Ani- 
, regă- 
noas-

gii țărănimi la dezvolta
rea generală a țării". 
Prin munca noastră, prin 
creșterea efectivelor de 
animale și a produselor a- 
nimaliere, vom răspunde 
așa cum se cuvine îndem
nurilor formulate în cu- 
vîntarea tovarășului
Nicolae Ceausescu, pen
tru înfăptuirea noii revo
luții, agrare în patria noas
tră.

Nicolae PARAU, 
țăran cu gospodărie indivL 
duală, comuna Aninoasa

Vom preda integral și la timp

însemnate depășiri 
de plan

Si în primele cinci luni 
din acest an, eforturile oa
menilor muncii de la 
IP1SRUEEM Petroșani s-au 
concentrat spre ’^' realiza
rea și depășirea indicato- 
rilpr de plan. De reținut, 
in acest context, că indica
torul utilaj tehnologic mi
nier ă fost depășit cu 
142 tone, iâr la piese de 
schimb producția supli
mentari realizată se ci
frează la 10 milioane lei.

Paralel cu preocupările 
vizînd realizarea și depă
șirea indicatorilor de plan 
se situează și acțiunea de 
diversificare a producți
ei. (Gh.O.)

Convorbirile recapitulative
moment important în desfășurare a 

învâțâmîntului politico-ideologic

produsele contractate >
predarea integrală și Ia 
timp a produselor con
tractate cu statul. In a- 
celași timp, căutăm 
gospodărim cit mai 
baza materială de 
dispunem pentru ca 
de an, producția de 
și preparate din lapte, pre
cum și cantitățile de carne 
pe care le livrăm la fon
dul centralizat să fie cit 
mai mari. '

Vibrantele chemări a- 
dresate nouă, țărănimii, 
de secretarul general al ■ 
partidului constituie un 
nou imbold pentru a mun
ci cît mai bine, realizînd 
astfel o nouă calitate în 
dezvoltarea agriculturii.

Maria TA VEL, 
țăran cu gospodărie indi

viduală, comuna Bănița

Cu viu interes am urmă
rit magistrală cuvîntare 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul.
Nicolae Ceausescu, rosti
tă la înalta tribună a 
celui de-al lll-lea Congres 
al. agriculturii, document 
.ce exprimă dorința noas
tră, a întregii țărănimi, a 
tuturor celor ce muncesc 
în agricultură și indus
tria alimentară de ă face 
totul pentru a ridica în
treaga muncă la uri înalt 
nivel calitativ, îndeplinin- 
du-ne exemplar obiecti
vele stabilite de Congresul 
al XllI-lea al partidului.

Noi, țăranii cu gospodă
rii individuale din comu
na Bănița, sîntem hotă- 

..i-iți să ne îndeplinim toa
te sarcinile ce ne revin în

să
bine 
care 

an 
lapte

In luna iunie, în toate 
cercurile politico-educati
ve și cursurile din învă- 
țămîntul politico-ideologic 
de partid, al organizațiilor 
U.T.C., de sindicat și 
O.D.U.S. se vor organiza 
convorbirile recapitulative 
— care vor marca înche
ierea anului de. învățămînt 
politico-ideologic 1985—
1986.

însemnătatea deosebită 
a convorbirilor recapitula
tive pe acest an rezidă în 
faptul că ele se desfășoa
ră ia scurtă vreme după 
ce într-o atmosferă de vi
brant entuziasm și elan 
patriotic, comuniștii, toți

"I 
l 

( 
i 
I

oamenii muncii au sărbă
torit gloriosul jubileu al 
partidului. In fiecare cerc 
și curs de învățămînt con
vorbirile vor fi consacrate 
dezbaterii și însușirii te
zelor, aprecierilor și orien
tărilor cuprinse în cuvînta
rea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu la adu
narea solemnă organizată 
cu prilejul împlinirii ,a 65 
de ani de Ia făurirea 
P.C.R. — strălucit bilanț 
și, totodată, un amplu și 
mobilizator program de ac
țiune revoluționară pentru 
înaintarea cu succes a

României pe calea socia
lismului și comunismu
lui, o călăuză de mare va
loare teoretică și practică 
în lupta 
și popor 
rea noii 
progresul 
tilaterală 
ment programatic de ex 
cepțională 
cuvîntarea

întregului partid 
pentru edifica- 
orînduiri, pentru 
și înflorirea mul- 
a patriei. Docu-

însemnătate, 
constituie <

SACALUȘ, 
Cabinetului

o
Gheorghe 
directorul 

municipal de partid al 
muncii politice și ideologice
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I nsemnări de reporter

Mineri de la suprafață
Am ajuns la cea mai 

mare carieră de la Cîm- 
i cu 

primele 
. Sdare- 

peste
Și ÎȘi 
către 

din

central de încărcare în 
vagoane, de la Uricani.

Acesta este, pe scurt 
și în mic, fluxul de pro
ducție din cea mai mare 
carieră de la Cîmpu lui 
Neag, acolo unde lucrea- i 
ză brigada I. împreună • 
cu maistrul Constantin 
Tomcea, adjunctul șefu
lui de brigadă, aveam să 
„descifrăm",. în acel pei-

l
' pu lui Neag odată 

schimbul I, ia i
1 ore ale dimineții, 

le apăruse, deja, 
vîrfurile brazilor, 
trimitea razele 
stratul de cărbune

, ' imensul amfiteatru...
Cele dinții cupe le în

carcă șoferii Gheorghe 
Bulai și Ion Lăstun. Pu- saj care este cariera, al- 
ternicele mașini vin în 
apropierea excavatoru-

1 lui, la comanda căruia se 
află Mihai Fogoroș. Cî- 
teva rotiri ale uriașului 
braț de fier, după ce a 
mușcat din stratul dte 
cărbune, și mașinile sînt 
pline ochi. Un demaraj 
scurt, autobasculantele 
pornesc cu încărcătura 
spre instalația trommel- 
eoncasor, unde sterilul 
va fi ales și trimis către 
haldă. Iar cărbunele va

te puncte de lucru. In
terlocutorul avea să ne 
spună că utilajele, am- . 
plasate pe diverse trep- l 
te de exploatare, funcți- i 
onează la parametri ma- .’ 
ximi; că șoferii din co- ) 
ioana auto ă S.U.C.T. i 
fac cîte 30—40 de curse > 
pe zi, cu cărbuni? sau 
cu steril. Aceasta pentru ț 
că excavatoriști și bul- 1 
dozeriști ca Sever Toniră > 

........................      i 

fi expediat către punctul (Continuare în pag. a 2-a) |

dozeriști ca Sever Ionică,
C.T. DIACONU

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive
COSTEȘTI-1986

Entuziastă manifestare
OASPEȚI Al VĂII JIULUI

Duminică, într-o atmos
feră vibrantă, tinerească, 
în amfiteatrul natural de 
la Costești, străjuit de 

: culmile munților Orăști- • 
ei, mii de tineri din 
deț și-au dat „întîlnire cu' 
istoria" — prilej de evo
care a tradițiilor de luptă 
pentru libertate și inde
pendență ale locuitorilor a- 
cestor meleaguri strămo
șești.

S-a încheiat astfel o lu
nă de adevărată eferves
cență a vieții spirituale a 
tinerilor, perioadă in care 
s-au organizat ample ac
țiuni politico-educative, în 
sprijinul 
formării 
ții prin 
muncă, 
acest an 
sub semnul gloriosului ju
bileu al partidului, ani
versarea a 65 de ani 
la făurirea P.C.R.

La Costești, printre

producției, al 
tinerei genera- 
muncă' și pentru

Manifestările din 
S-ău desfășurat

ținut să fie pre- 
niomentul culmi- 

„Lunii educației 
revoluționar-pa- 

și culturii sociă- 
ju- liste pentru* tineret", ,,în

tâlnirea tineretului cu is
toria", s-au aflat peste 
1 000 de tineri din muni
cipiul nostru. Au ținut să 
fie prezenți mineri de la 
Lupeni, Bărbăteni, Uricani, 
Dîlja Paroșeni, construc
tori de utilaj minier de 
la IPSRUEEM și LUMP, <» 
l.evi de la Liceele indus
triale din Lupeni, Petro
șani, Vulcan, Petrila și li
ceele economic și de ma- 
tematică-fizicâ din Petro
șani.

Simpozionul cu tema 
„Județul Hunedoara, va
tră străbună de cultură și. 
civilizație" desfășurat
șîmbătă, a evocat mo

li. DOBROGEANU

care au 
zenți la 
nant al 
politice, 

. triotice

de

cei (Continuare in pag. a 2 a)

Cu Ion Băieșu
Aflat în Petroșani pen

tru a participă la pri 
ra absolută, a piesei. 
„Autorul e în sală", 
itorul Ion Băieșu a 
în cursul zilei de 
oaspetele redacției 
rului nostru. Cu acest pri
lej i-am solicitat următo
rul interviu :

— Apreciind după nu
mărul de lucrări pe care 
le-ați încredințat, spre a 
fi jucate, teatrului din Pe
troșani, se pare că sînteți 
deosebit de legat de mu
nicipiul nostru, de acest co-- 
lectiv artistic.

—- Am venit aici pentru 
prima dată în decembrie 
1953, răspunzînd unei che
mări patetice a regretatu
lui Petre Dragii, poet și 
ziarist, care mi-a scris: 
„Vino urgent în Valea 
Jiului. E formidabil". Și 
am venit. Am rămas pa
tru luni lucrînd ca redac
tor la „Tînărul miner", un 
supliment ai „Scinleii tâ-

■em ie- 
saie, 
scri- 
fost, 
ieri, 

; zia-

despre teatru 
neretului" pentru Valea 
Jiului. In martie 1954 zia
rul a fuzionat cu „Tînărul 
constructor" care apărea 
la Hunedoara, o. 
„Tînărul muncitor", 
redacția s-a mutat 
Deva.

Am mai povestit

devenind
iar 
la

m
în 
cî-

și 
alte împrejurări, chiar 
„Steagul roșu", despre 
teva dintre amintirile me
le din acele vremuri. Prin
tre altele îmi aduc aminte 
acum că în acei ani am 
descoperit între elevi doi 
viitori gazetari și scriitori: 
Nicolae Arsenie, astăzi, 
la revista „Flacăra" și 
Irimic Străuț, cunoscut 
scriitor de literatură pen
tru copii.

A doua oară am ven it 
în 1980 la premiera pe ța
ră a piesei „In căutarea 
sensului pierdut" A fost 
un spectacol memorabil

Interviu realizat de 
II. ALEX ANDRES! U

(Continuare in pag. a 2-a)
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Lauda omului muncii și creației sale“ (Urmare din pag. I)
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Hipnte din istoria județu- 
fei, împlinirile dib viața 
ecoinpmico-socială în a- 
eești ani de. mărețe înfăp
tuiri, pe care, cu vie mîn- 
drie patriotică îi numim 
„Epoca N i c o 1 a e
Ceaușescu". Duminică, is
teria străveche a . -acestor 
plaiuri a fost, evocată 
de prof. univ. Ioan Gloda- 
riU de la Universitatea din 
Cluj-Napoca» după care for
mații artistice de tineret 
și-au reunit forțele intr-un 
emoționant spectacot-oma- 
gial. Au continuat. pe 
cele două estrade inierp- 
recitalurile de folclor, mu- 
aicâ ușoară și poezie susți
nute de artiști amatori — 
) «i tieipanți la etapa 
masă a Festivalului 
ționăl „Cîntarea 
»i“.

Din Petroșani, o excelen- 
lă impresie au lăsat mem
brii ansamblului folcloric 
„Parîngul" al Casei de eul- 
I»r î a si ridicatelor, care 
au dat o nouă dovadă a 
«năiestiiei lor artistice. 
De asemenea, la o înaltă 
ebtă artistică s-au sîțuat 
membrii grupului de țnu- 
ateâ și poezie „Mesagerii 
adîncului" din Uricani, 
< are au oferit un spectacol 
de ținută, viu aplaudat de 
«Șii prezenți. Emil Horvath 
și colegii lui din grupul 
„Mesagerii adîncului" do
vedesc noi calități, ei fi
ind și la. Costeștî o pre
zență apreciată pe estra
da amenajată în aer liber.

Terenurile de vo^ei 
handbal, au cunoscut 
nimația competițiilor 
care echipele liceului 
dUstrial din Petroșani 
comportat meritoriu, ob- 
ținînd aplauze la scenă des
chisă, pentru frumoasele 
faze pe care le-au creat în 
întîlnirîfe sportive cu co- 
tegii de generație din ce
lelalte localități ale jude
țului..

Fiecare moment al ma
nifestării emoționante de 
ia Cdsteștî s-a înscris ca 
a nouă dovadă a potenția- 
lului cultural-spo-i tiv de 
care tinerii din județul 
nostru dispun, însemnînd 
fără îndoială, o nouă a- 
firmare a tinerilor în via- 
ța social-politică a jude- 
iulut. ș

de 
na- 

Români-

și 
a- 
în 
in- 

s-au

care a făcut din trupa 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" și din Florin Fă
tul eseu, regizorul specta
colului, adevărate vedete, 
latâ-ma acum pentru a 
treia oară în Petroșani 
pentru a asista la o alta 
premieră absolută a unei 
noi comedii, „Autorul, e 
în sală". Teatrul din Pe
troșani are „mîftă bună", 
în ce mă privește.

. — Cum vi s-a părut pu
blicul?

— Un public bun, des
chis, sincer,' receptiv la 
ironie, la comic, capabil 
„să. prindă din zboi." ' fie
care poantă. Mi s-a părut 
că relația 
(care au 
premierei, 
zile mari) 
pe.de, cu 
încredere : 
ceasta este 
lui de public,

— Ce părere aveți des
pre dramaturgia contem
porană românească ?

— fâtr-un clasament mai 
vechi (și neoficial) drama
turgia era trecută întot
deauna pe locul trei, dacă 
nu chiar ' pe patru, după

actori 
in seara 

intr-o vervă 
s-a stabilit 
sinceritate 

reciprocă.
; cheia succesu-

dintre 
fost

de 
re- 

si
A-

Băieșu despre teatru
critica literară. Nu știu da
că lucrurile s-au schimbat, 
dar cert, este că în ultima 
vrente criticii și' istoricii 
literari acordă un spațiu 
din ce în ce mai impor
tant dramaturgilor con
temporani, chiar dacă ei 
provin'din alte .genuri li
terare.. (Vezi Marin Sores- 
cu și chiar cel ce vă vor
bește). Creația .. dramatică 
se impune eă <5 creație li
terară de sine stătătoare, 
capabilă să creeze satis
facții chiar și numai la 
simpla lectură. Dramatur
gii. contemporani — des
tui de puțini e adevărat — 
reușesc să furnizeze hrana 
necesară celor peste 40 de 
teatre profesioniste din 
țară, teatrelor populare, 
din ce în ce mai nume
roase. celor cîtorva mii de 
echipe de teatru de ama
tori. Și pentru că a venit 
vorba de amatori vâ măr
turisesc, că mai bine de 
jumătate din creația mea 
dramaturgies este consa
crată acestora. Am peste 
.15 Comedii. într-un act..ca* 
re au fost și sînt jucate de 
amatori și cai’e au realizat 
spectacole Je care' îmi a- 
mintcsc cu plăcere. O 
echipă de teatru de ama

tori, cea din Scprnicești. a 
realizat o premieră mon
diala, este vorba de .Nb 
muriți din' întîmplare". pe 
care au jucat-o în țară și 
peste " hotare. < ■-

— De altfel, în curînd 
la Vulcan formația de tea
tru'a clubului muncitoresc 
ya monta o nouă lucrare 
de-a dumneavoastră.

— Da. se va numi „Ma
estrul"» regia va fi sem
nată de Radu Băieșu, fiul 
meu, în prezent regizor la 
Petroșani, Este vorba tot 
de . o premieră absolută, 
care vine după o altă pie- 
sâ de-a mea, montată 
la Vulcan, „Dresoare» 
fantome"
* —Cum vi s-a părut 
troșaniul de astăzi ?

— Acum ,30 di? ani» 
un oraș cenușiu, trist, 
chis, în el însuși, < 
parcă îi ploua și-i 
tot timpul. Parec

, menii erau la ... 
de zîmbet și lumii.« 
față. Petroșaniul de 
tăzi este cu. totul

- un
are

tot 
de

Pe

eta

igea 
oa- 

.ipsiți 
pe 
a- 

.litul.
o r a ș care nu 
c o n î u n cu cel 

de odinioară deeît numele. 
El a fost gîndit și realizat 
ca o localitate modernă, în 
care , simți viața pulsînd.

Manifestarea desfășura
tă sîmbătă .și duminică ta 
Uricani s-a constituit in
tr-o reușită deplină. O 
acțiune complexei. dedi
cată copiilor, „însemnul 
cel mai preț al vieții, al 
iubirii pe acest pămînt" — 
cum afirma Maria- Siibuș- 
Că, președintă comitetului

Parada modei

4

al femeilor dinorășenesc
Uricani:

Sîmbătă 
copi lei iei.

; localitate, 
bilul acestui a.șezărnînt de 
cultura, a tăcut totul 
pentru ca invitații să se 
simtă bine. întîi a fost 
un spectăebl de muzică și- 
poezie, susținut de elevi

a. fost o zi 
la clubul 

unde responsa-

a 
din

Gazdă tradițională a to
nei asemenea acțiuni, res
taurantul „Jiul" din Petro
șani a fost'și vineri, 30 mai 
1986, tocul de desfășurare\ 
a unei acțiuni deosebit de 
atractive,
I.C.S.M.I.
rada modei pentru

Peste 20 de tinere 
tare au prezentat aproxi
mativ 70 de modele de

mițiată
Petroșani:

ds 
pa- 

eopii.
vlăs-

pentru copii
îmbrăcăminte destinată 
copiilor. Multă gingășie, 
frumusețe și candoare .co
pilărească au adus acești 
copii. în, gesturile lor, pur- 

' tind amprenta timidității 
specifică vîrstei. A fost o 
acțiune reușită pentru ca
re organizatorii -și partici- 
panții merită deopotrivă ■ 
felicitări.

și preșcolari de la școlile 
generale nr. 1 și 2 și, res
pectiv, grădinițele din 
oraș. A' urmat o paradă a 
modei organizată de I.C.S. 
Lupeni — sector Uricani.

In încheiere, unitățile de 
librărie și patiserie au 
ferit o variată și 
expoziție de cărți 
copii și, respectiv, i 
■duse de cofetărie ;
serie.

Duminică, tot la
canj, s-au desfășurat con- 
eursuri de desene pe as
falt, precum și atractive 
întreceri de triciclete, bi
ciclete. cros .și fotbal,

o-
bogată 
pentru 

de 
și

pro* 
pati-

strălucită sinteză a 
perienței partidului, 
volttției și 
cialiste. în 
alismului 
reprezintă 
contribuție 
teoriei și practicii revolu
ționare, în concordanță cu 
realitățile concrete, eu 
cerințele stadiului actual de 
dezvoltare a societății ro
mânești, a lumii contem
porane — oferind prin 
conținutul său, bogat -.dț: 
idei și aprecieri, subiecte 
deosebit de generoase pen
tru b dezbatere largă, a- 
pro fundată, ew învățămin
te multiple penteu 
tatea practică.

Dezbaterile sînt 
te să insiste asupra 
lelor de bază din cuvînta- 
re — a principalelor mo- 
mente ale istoriei partidu
lui, subliniate în cuvtnta- 
re, privind cefe două pe- 
rioade distincte — p*"""' 
1944, respectiv, 1944- 
marile realizări din 
de după Eliberare, 
ales din perioada grandi
oaselor înfăptuiri de după 
Congresul al IX-lea. In 
cadrul dezbaterilor vor 
fi subliniate însemnpța- 
tea hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea, creșterea 
ralului conducător al par
tidului în etapa actuală în 
înfăptuirea programului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol- 

. tate și înaintarea țării spre 
comunism, cerința 
varii cu fermitate 
tulul revoluționar, 

. crației socialiste, 
onarca rolului statului în 
înfăptuirea obiectivelor 
construcției socialiste etc.

Pentru ă veni. în spriji
nul, curșanților se va or
ganiza un program de 
consultații, expuneri, răs
punsuri la întrebări. Pro
pagandiștii, cu sprijinul 
punctelor de informări-, 
vqr întocmi planșe, calcu
le economice, diagrame, 
extrase din documente și 
alte materiale. Concomi
tent cu aprofundarea teze
lor teoretice, se vor aborda 
concret, documentat as-

a 
construcției sa- 

general, a soci- 
contemporan, 

o remarcabilă 
la dezvoltarea

activi-

ehemst- 
eapito-

1921— 
—1986» 

. ■ anii
mal

promo- 
a spiri- 
a demo- 
perfecți-

C. BURIEEANU

Intensificarea preocupărilor
(Urmare din pag. I)

convor- 
se- 

cle

peetele din întreprinderi, 
instituții, școli, comerț, să
nătate și din alte sectoare, 
privind contribuția comu
niștilor, a tuturor oarneni- 
lor muncii la îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
plan, la creșterea eficien
ței economice, pentru afir
marea spiritului responsa
bil în muncă și viață.

Reușita convorbirilor de
pinde d'* măsura în care 
v®r fi folosite metodele ce
fe mai bune pentru pregă
tirea curșanților și atrage
rea lor la dezbateri. Pre
cizăm că sarcini impor
tante revin organelor și 
organizațiitoi de partid, 
sindicat. U.T.C., (XD.U.S., 
«te a conduce cu răspun
dere și direct această acți
une și a nu lăsa pregăti
rea și desfășurarea con
vorbirilor doar pe seama 
propagandiștilor.

La încheierea
hii'i'or recapitulative 
eretaru organizației 
bază sau propagandistul 
c>, . uli' vor face apreci
eri asupra molului în care 
s-au pregătit cursanții în 
anul de studiu 19*5-1986, 
e videaț’ind j 
țst eforturile 
cursant pentru 
nivelului său politieo-ideo- 
togic și criticînd deficien
țele care s-au manifestat 
pe parcursul anului.

In luna iulie, m adună
rile generate, ședințele de 
comitet și birouri mie. co
mitetelor de parud se va 
analiza modul de desfășu
rare și eficiența învăță- 
mîntului politica-ideolo- 

gic din 1985—1986, măsu
rile privind pregătirea nou
lui an, 1986—1987, al în- 
vâțâmîntu’ui politico-ide- 
oiogic.

Se vor : stabili, totodată, 
măsuri corespunzătoare ca 
pînă la deschiderea viito
rului an de învățămînt în 
cadrul fiecărei 
ții de pai'tid, 
U.T.C. să se 
uni complexe 
menține și în 
nilor de vară 
frecvența: Htuneii de 
paganua. la nivelul cerin
țelor actuale.

preocaparea 
fiecărui 

i ridicarea

organiza- 
sindicat și 

inițieze acți- 
p.mtru a 
perioada lu- 
con-ținiltuil și 

pro

sirprat
1

l

i
I

Mineri
(Urmare din pag. I) mițător evaluînd după 

volumul lucrărilor de des
coperii, care asigură ca
pacitățile pentru perioa
da următoare.

Deși în . nomenclatorul 
profesiunilor se întîl- 
nesc doar cele de f'ore- 
zor, buldozerist, excava
tor ist, conducător 
toți cei de aici au 
dria de a aspira 
titlul de miner. Șî 
vreme ce rezultatul 
cii lor sînt sutele de mii 
de tone trimise către ca
zonele termocentralelor 
de la Doicești și Ovidiu, 
credem că sentimentul 
este îndreptățit. Ei. mun
citorii specialiști d intr-o 
carieră nefiind, în defi
nitiv. altceva deeît mi
neri.

Ritmul intens de mun
că de la brigada nr. 1 
este concludent pentru 
hotărîrea întregului co
lectiv de muncă al Ca
rierei Cîmpu lui. Neag 
de a încheia acest ăn 
cu rezultate foarte bune, 
care să-i situeze printre 
fruntașii mineritului din 
Valea Jiului. In această 
perioadă propice ei vor 
recupera restanțele pro
vocate de vremea 
vorabilă din timpul 
nii (cînd producția 
tr-o carieră este la 
creția vremii și 
puțin sub controlul 
menilor). Iar 
dispeceratului 
din plin adevărul că ho- 
tărîrea devine faptă.

Petru Zorzoană, Gheor- 
ghe Chelaru .alimentea
ză" din plin puternicele 
basculante. Aceasta pen
tru că forezori, precum 
Victor Hîrjovescu, asi
gură front de lucru uria
șelor utilaje, făcînd la 
timp și așa cum trebuie, 
operațiunile de perfora
re pentru pușcare;,

Așa se face că brigada 
nr. 1 șe află pe locul 
întîi între -colectivele de 
muncă ale carierei Cîm
pu lui Neag;. așa -se face 
că plusul înregistrat în 
cel dc-al doilea trimestru 
este de peste 6 500 tone 
de Cărbune. Acesta este 
prezentul product iei; i a i 
viitorul va fi și mai pra

de- partid, sînt chemate să 
desfășoare acțiuni eficien
te cu caracter permanent, 
preventiv și nu de inter
venție atunci cînd situația 

• este deja critică.
Am intrat în ultima lu

nă a primului semestru, 
iar rezultatele obținute de 
minerii Văii Jiului trebu- 
ie să se situeze mult peste

de plan, dar aceste condi
ții trebuie mai bine valo
rificate. Este necesară o 
amplificare și diversificare 
a acțiunilor care să con
ducă la întărirea discipli
nei sub toate aspectele, la 
o mai bună folosire a 
timpului dc lucru afectat 
producției, la îmbunătăți
rea prezenței la lucru. La 
rezolvarea acestor proble- . nivelul atins în luna mai. 

Toate întreprinderile mi- me este 
niere dispun de condițiile 
tehnice (dotare, aprovizi
onare cu materiale și a- 
.sistență tehnică) necesare 
îndepl iniri i prevederilor

legrală a prevederilor de 
plan. Or, toate acestea 
trebuie să determine o 
intensificare a : preocupă
rilor tuturor coîectivelot 
miniere pentru creșterea 
producției de cărbune ex
tras, pentru îndeplinirea 
integrală și ritmică a sar
cinilor planificate.

necesar să-și a- 
ducă o contribuție mai 
mare organizațiile de sin
dicat și . tineret care, sub 
conducerea și îndrumarea 
organelor și organizațiilor

astfel incit sil constituie o 
bază trainică pentru pro* 
ducția celui de-al II-lea se
mestru al anului cînd va 
trebui pregătită și pro- 
ducția anului viitor. l

auto, 
mîn- 
către

"de* 
mun- nefa- 

ier- 
în- 

dis- 
mai 
oa- 

e\ idei ițele 
certifică

( i ț 
i
l
*

* 
I 
I 
I 
I 
I

asociațiilor de locatari,ni", cipiul Drobefa Turnu, Se- UN NOU SPAȚIU pen- 
16, 18 și 21, precum verin. Evoluția tinerei sd- tru parcarea autoturisme- 

liste a fost viu aplaudată lor a fost 
de publicul mehedințean. cartierul 
(Al.II.) Este vorba

lingă blocul turn nr, 
realizată de constructorii 
din brigada nr. 10 Petro
șani a Antreprizei de 
construcții și montaje. In 
același cartier se desfă
șoară lucrări de detona
re a unor alei și trotuare 
între noile blocuri de lo
cuințe date în folosință.

15.
și elevii școlilor generațp 
nr. 2 și 5, ai Liceului in
dustrial nr. 1. (ID.)

O AMPLA acțiune cetă
țenească s-a desfășurat 
sîmbătă in zona noului muzică 

al orașului Lip, deținătoare a „Premiu
lui tinereții" la concursul 
.Cîntecul adîncului" din 
acest an a fost prezentă 
vineri și sîmbătă la festi
valul interjudețean de mu
zică ușoară „Primăvara 
muzicală mehedințeană" 
care a avut loc în mupi-

. centru civic a
Lupeni. Aproape o mie de 
cetățeni, din care multi e- 
levi au lucrat la. curățirea 
rigolelor. trotuareloi și 
zonelor verzi, la transpor
tarea a 40 tone de moloz 
și aluviuni. S-au eviden
țiat cetățenii din cadrul

CON CU RS interpreta de 
ușoară Rozina Fi-

. COSMETICE. Unitatea 
de desfacere a produselor 
cosmetice. situată. pînă 
acum la parterul blocului 
li din Bulevardul Păcii — 
Lupeni a fost mutată de 
curînd la parterul blocu
lui 2, ' ■■ " ’
de un 
dern spațiu 
punere și v’uzare.

amenajat în 
Petroșani-Nord. 
de parcarea de

76,

In Piața Victoriei 
același cartier au 
montați stîlpii pentru 
minat public. Prin

din 
fost 
ilu- 
tno-

. dul în care sînt construiti 
și amplasați, aceștia, 
încadrează în 
modern al peisajului ur
banistic din noul cartier. 
(V.S.) v \

beneficiind 
mai mare și 

pentru

astfel
mo-
ex-

Șerban. Izolat, sînt posibi
le averse de ploaie, înso
țite de descărcări eiectri- 

înregistrată, 
Petroșani' a 
19 ' grade, iar 
pluș 13 gra-

re., Maxima 
duminică, în 
fost de plus 

aspectul în
de

se
l’arîng ele
Celsius. (Gh.O.)

I

METEOROLOGICA. Vre
mea este în curs de 
zire, prognozează

încăl- 
meteo- 

rologui de serviciu Marja

Rubrică realizată de
Alexandru TĂTAR

ro informăm
I

pe.de


Spectacol de clasă festivalul ansamblurilor de gimnastică pentru preșcolari
JIU L PETROȘANI 

METALUL BOCȘA: 5—1 
(3—0). Minutul 53 — An
gliei surprinde apărarea 
gazdelor, în fața careului 
mare, îl deschide pe Oil
man, Un șut necruțător 
pentru Toma, gol deci, ca
re nu, afectează totuși 
prea mult moralul galeri
ei. Era ți firesc, întrucât 
tabela de marcaj indica 
3—1 în favoarea Jiului, 
după o repriză de excep
ție. Conlucrînd bine cu 
fundașii, aripile Jiului, Lăs
coni și, mai ales, Băluță, 
au creat numeroase breșe 
în dispozitivul defensiv 
advers, numai forma de 
zile mari a lui Focșenea- 
iiu a salvat Metalul de la 
un dezastru lamentabil. 
Primul gol avea să cadă 
în min. 7, cînd balonul, 
pornit de la Mulțescu, -a 
fost șutat consecutiv de 
Vancea, Lăsconi și apoi, 
fără replica vreunui ad
versar, de fundașul Buz- 
duga. Peste nouă minute 
la un forcing al înainta
șilor Jiului, Băluță cen
trează și Lăsconi încheie 
acțiunea prințr-un șut vi
olent, scorul reprizei fi
ind ridicat la proporțiile 
forfaitului de Dosan (29),• • •• :

Fotbal, divizia C Fotbal, divizia C

R emiză prețioasă Aplauze pentru învingători
ȘOIMII LIPOVA — 

MI NERUL PAROȘENI : 
0—i). Minerii din Paro
șeni nu cunosc înfrânge
rea de șapte etape, perfor
manță care le asigură, în 
continuare, primul loc în 
șotia a VIII-a. Duminică, 
ia Lipova, Șoimii, echipă 
care face parte din „an
turajul" Rapidului Arad 
(clasată pe locul secund), a 
încercat, prin toate mij
loacele, să obțină Victoria. 
Ce se poate spune des
pre o partidă în care ar
bitrul Gh. Toth a „acor
dat" nu mai puțin de 
două cartonașe roșii și șa
se galbene ? Apărarea 
Minerului, ermetică și 
întărită cu jucători din 
celelalte compartimente, 

a rezistat cu brio, sing. 
Remus Becuș, președinte
le secției de fotbal a oas
peților, remarca în acest 
sens prestația de excepție 

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE; Mecanica Orâștie —

F.C. Maramureș. 1—0, Aurul Brad — C.F.R. Timi
șoara 2—1, înfrățirea Oradea - Armătura Zalău 
0—1 (!?), Olimpia Satu Mare— Unirea Alba Iulîa 
4—0, Jiul Petroșani —'Metalul Bocșa 5—1, C.S.U.T.
Arad — C.I.L. Sighet 3—0, Minerul Cavnic — Mi
nerul Lupeni 4—0, Gloria Bistrița — Strungul Arad
3—1, Mureșul Deva — C.S.M. Reșița 2—1.

CLASAMENTUL
Jiul Petroșani 30 21 4 5 62-423 16

2. F.C. Maramureș ' 30 4 17 8 5 57—23 42
3. Gloria Bistrița 3 30 / 16 6 8 61-—-24 38
4. C.S.U.T. Arad 30 16 2 12 47—38 34
5. Olimpia Satu Mare 30 13 4 13 49—35 i 30
6. C.S.M. Reșița .30 11 7 12 37—31 29

'..7,. Aurul Brad 30 13 3 14 29—38 29
8. Armătura Zalău 30 12 5 13 31—47 29
9. C.I.L. Sighet 30 1.3 3 14 34—43 29

10. Minerul Cavnic 30 13 2 15 43—43 28
11. Strungul Arad 30 12 6 12 45—45 28
12. Mecanica Orâștie 30 11 6 13 43—49 . 28
13. Mețalul Bocșa 30 îl 6 13 41—54. 28
14: Mureșul Deva 30 14 0 16 . 36—51 28
1.5. C.F.-R. Timișoara 30 11 5 14 34—39 27
16. înfrățirea Oradea 30 . 9 6 lă» 26—37 24
17. Unirea A. Iulia 30 12 1 17 43—58 25
18. Minerul Lupeni 30 6 6 18 18—56 18

ETAPA VIITOARE- Miherul Lupani — C.SU.T. , 
Arad, Mureșul Deva — Minerul Cavnic, Aurul Brad 
— C.S.M. Reșița, Strungul Arad — înfrățirea Ora
dea, Unirea Alba lulia — C.F.R. Timișoara, Meca
nica Orâștie — Armătura Zalău,'F.C. Maramureș — 
*,tloria Bistrița, Metalul Bocșa — ; Olimpiii Satu 
Măre, C.I.L. Sighet — Jiul • Petroșani.

care s-a remarcat dumi
nică printr-un apetit deo
sebit de joc, prin inteli
gente manevre de învălu
ire, la care și-a dat con
cursul și Stana. .

Reducerea handicapu
lui, în faza amintită, a 
declanșat, un nou asediu al 
gazdelor, în minutul ur-

Fotbal» divizia B
mător Băluță a fost faul
tat în fața careului mare 
de Sculici. A urmat un 
gol „la indigo", precum 
cel din întîlnîrea eu în
frățirea Oradea; în urma 
unei rafinate scheme, zidul 
advers s-a destrămat și 
șutul lui Stana a trimis 
mingea în poartă: 4—1. 
Cursele lui Băluță au cre
at poziții favorabile Iui 
Vancea, (64), Lăsconi (70, 
73), Dosan (83), dar finali
zarea a lăsat de dorit. Ori 
înaintașii Jiului s-au pri
pit, ori s-au invitat reci
proc la balon, ori trans
versala (83) s-a opus „ghiu
lelei" lui Dosan. învingă
torii au punctat Ultima oa
ră în min. 86, într-o fază 

a . lui Leleșân, Lazăroiu, 
Lixandru și Dodenciu. Da
că prima repriză a apar
ținut Șoimilor, după ter
minarea „oxigenului", ei 
au permis adversarilor să 
inițieze contraatacuri tă
ioase; în ultimul sfert 
de oră s-au aflat în pozi
ții favorabile Hădărean, 
Matula și Băltaru. Spe- 
riați de duritățile gazde
lor, dar și de . propria 
șansă, ei s-au pripit, ra
tând. După eliminarea lui 
Dodenciu (70), minerii au 
reușit să tempereze zelul 
ofensiv al adversarilor, 
printr-o țesătură deasă de 
pase, astfel că tabela de 
marcaj a rămas imaculată.

MINERUL: Crecan — Is- 
pir. Leleșan, Lixandru, 
Dodenciu — G. Bîrsah, 
Matula, Cristea, Lăzăroiu 

—- Henzel (Neiconi), Băl
taru (Hădărean).

Ion VULPE 

în care strategul Mulțescu
l-a  angajat pe Vancea în 
adîncime; o suită de fente 
de antologic, întreaga a- 
părafe metalurgistă a fost 
silită să privească, fără a 
putea interveni, cum ba
lonul se strecoară în pla
să. Dacă „furia" înaintași
lor Jiului merită elogii în 
prima repriză, după relua
re, ei au avut mai puține 
reușite, intrucît au coche
tat prea mult cu dantelă
riile d) iblinguritor de pri
sos.

In orice caz, Jiul a ob
ținut o victorie categori
că. -e-i asigură dreptul 
le a reveni acolo unde 
mentă, în prima divizie. 
Mai sînt însă trei „hopuri", 
în deplasare, în special la 
Sighet, pe care antrenorul 
Mulțescu și coechipierii săi 
pot și trebuie să le depă
șească, mobilizîndu-se e- 
xemplar. Cu atît mai mult 
cu cit F.C. Maramureș a 
capotat la Mecanica Oraș- 
tie.

JIUL: Toma — Buzdu- 
ga (P. Grigore), Merlă, 
Szekely, Stana — Sălăgean 
(Găman), Mulțescu, Dosan 
— Băluță, Vancea, Lăsconi.

Andrei APOSTOL

MINERUL - STIINTA 
VULCAN — STRUNGUL 
ARAD 0 (4—0). Aștep
tat cu deosebit interes, a- 
cest joc a oferit spectato
rilor multe goluri fru
moase, un duel sportiv, a- 
plaudat la scenă . deschi
să. In minutul 9, Barbu 
este „cosit" în suprafața 
de pedeapsă de către Bo
rti gă și Ene Ciprian trans
formă cu precizie : , 1—0. 
Șapte minute mai tîrziu, 
îsjak centrează, Constan
tin reia puternic în dreap
ta portarului Butaru și...
2— 0. In minutul 35. Cons
tantin se dovedește un 
vîrf de atac percutant, 
tehnic, după ce „întoarce" 
doi adversari în careu, îl 
servește ideal, pe Ciorîia:
3— 0. Cu un minut înainte 
de pauză, o lovitură libe
ră executată de Boloș cu 
efect, nu poate fi reținută 
de portarul oaspeților și 
Ciorîia mărește handicapul:
4— 0. ‘

In repriza secundă ani

DIVIZIA C, SERIA A VIII A
REZULTATE TEHNICE: MinCrul-Știința Vul

can — Rapid Arad 6—0, Șoimii Lipova — Minerul 
Paroșeni 0—0, C.S.M. Lugoj — Minerul Certej 1—0, 
Dacia jJfăștie — C.F.R. Simeria i 2—1, Obilici Sîn- 
martinu Sîrbesc - Unirea Tomnatic 4—1. Victoria 
Călan — Unirea .Sînnieolau Mare 2—0, Strungul Chi- 
șineu Criș — C.F.R. Victoria Caransebeș 2—0, 
C.S.M. Caransebeș — U.M. Timișoara 0—0.

C L A S A
1. Minerul Paroșeni
2. Rapid Arad
3. C.S.M. Lugoj
4. U.M. Timișoara
5. Minerul-Știința
6. Șoimii Lipova
7. Unirea Tomnatic
8. Strungul Chișineu
9. Obilici S. Sîrbesc

10. Victoria Călan
11. C.S.M. Caransebeș
12. C.F.R. Simeria
13. Unirea S. Mare
14. C.F.R. Victoria
15. Minerul Certej
16. Dacia Orâștie

ETAPA VIITOARE: 
— Unirea Tomnatic, 
C.S.M.
C.S.M. Lugoj 
meria -- Victoria 
Știința Vulcan, 
Dacia Orâștie

Unirea Sînnieolau I 
Caransebeș, Rapid Arad — Șoimii

Strungul Chișineu Cfjș, C.F.R. Si- 
Câlari, U.M. Timișoara — Minerul- 

Minerul Certej — Minerul Paroșeni. 
Obili'-i Sînmartinu Sîrbesc

Preșcolarii, cei mai ti
neri participant la com
petiția sportivă națională 
„Daciada". .și-au, . etalat 
măiestria sportivă «îm
bată, la Deva, în Sala 
sporturilor. unde s-a orga
nizat etapa județeană a 
„Festivalului ansamblurilor 
de gimnastică pentru pre
școlari". Municipiul Pe
troșani a fost reprezentat 
de trei echipe, cîștigătoa- 
re ale etapei pe Valea 
Jiului. De semnalat este 
faptul că, în acest an, 
Comisia municipală a
șoimilor patriei, Inspecto
ratul școlar municipal Pe
troșani și conducerile uni
tăților de preșcolari au 
acordat o mai mare impor
tanță pregătirii echipelor 
de gimnastică și organi
zării etapelor pe locali
tăți, evidențiindu-se în 
mod deosebit etapa pe o- 
rașul Petrila. La etapa 
județeană, într-un cadru 
organizatoric foarte bun. 
s-au demonstrat, celor pes
te 80S de spectatori, fru
musețea și spectaculozita
tea gimnasticii, care în 
județul nostru are izvoa
re nesecate de talente și 
cadre didactice, cu multă 
pasiune și dăruire.

asistat la o dispută inte
resantă, între foștii divizi
onari A, Marin Miculescu 
de hr gazde și Wiliam 
Leac de la oaspeți, cîști- 
gată clar de primul. De 
altfel, Miculescu a făcut 
duminică, un joc excelent, 
ca în zilele lui bune, fi
ind de departe cel mai 
bun din teren.

După pauză jucătorii 
combinatei s-au aflat per
manent în atac. Astfel, 
Barbu (56), „servit" irepro
șabil de Ciorîia, „la în- 
ti’lnire", îl face „mat" pe 
portarul Butaru : 5—0. Ul
tima modificare de scor 
s-a întîmplat în min. 72 — 
Topor, noul introdus în 
teren, a „croșetat" întrea
ga apărare a Strungului și... 
6—0.

MINERUL. - ST1 IN TA 
VULCAN: Olteanu
îsjak, Miculescu, C-hițac, 
Văduva II — Ene, Ciorîia, 
Negrut — Barbu, Con
stantin (Topor), Boloș.

Iustin STOENESCU 

C.F.R. Victoria Caransebeș

M E N T U L
4 g 49•

27
la
15 1 1.1 52—33 46

27 14 3 10. .18—28 45
27 .13 5 9 45—33 44
27 13 4 10 43—28 43
27 13 4 1.0 46—43 43
27 .13 3 11 49--38 42
27 13 2 12 36—22 41
27 12 3 12 51—33 39
27 12 3 12 27—43 39
27 10 5 12 24—36 35
27 11 2 14 32—47 35
27 10 2 15 40—46 .32
27 9 3 15 29—50 30
27 9 3 15 28_ 50 30
27 9 3 15 27—57 30

Mare . —• 
i Lipova,

< După evoluții foarte bu
ne și un punctaj strâns, 
acordat de arbitrele din 
lotul republican, unități
le de preșcolari din Valea 
Jiului au cucerit urmă
toarele locuri' îți clasa
ment : locul 1 — echipa de 
gimnastică a Grădiniței 
cu program normal nr. !) 
Petroșani, prec de edu
catoarea Magdak "<>pa.

Cupa „Trofeul Tuiipan“— 
ediția a Il-a

Sfârșitul săptămânii tre
cute a marcat faza finală 
municipală a concursului 
de gimnastică pentru pre
școlari întrecere desfășu
rată la Casa de cultură 
din Petroșani.

In fața unei săli arhipli
ne, micii gimnaști, re- 
prezentînd grădinițe și 
cămine din Uricani. Petro
șani și Petrila, au oferit 
un spectacol sportiv deo
sebit de atractiv, juriul a- 
vînd o sarcină dificilă în 
a face o departajare va
lorică obiectivă. După des
fășurarea celor două pro
be — impuse și liber ale
se — întrecerea s-a înche
iat cu următorul clasa
ment. : ..Trofeul Tulinan"

Text și foto : 
Alexandru TĂTAR

Aspect din evoluția micilor gimnaști.

Handbal

„Cupa P
începută din luna apri

lie 1986, competiția de 
handbal „Cupa Pionie
rul" a înregistrat în Va
lea Jiului un număr de 12 
echipe de fete și 18 echi
pe de băieți, la categoria 
Eh-TĂ ani. La faza mu
nicipală. organizată sis-' 
tem turneu, cu etape săp- 
tămînale, s-au calificat ci
te patru echipe de fete 
și de băieți, cărora li S-au 
asigurat un. număr mai 
mare de jocuri și un ni
vel de pregătire ridicat, 
cu scopul de a reprezenta 
municipiul cu rezultate 
bune în . fazele superioa
re. In acest cadru, echipe
le Școlii generale nr. 3 
Lupeni (fete). și Școlii nr. 
6 Petroșani (băieți) au 
devenit campioane pe mu
nicipiu. La reușita compe
tiției un spfijin substan-

Breviar
FOTBAL, campionatul 

județean, seria I, etapa 
intermediară din 29 mai: 
C.F.R. Petroșani — Utila
jul Petroșani 0—1, Avîntul 
Hațeg — Pafîhgul Lonea 
1—1, Minerul TeliUc 
Minerul Aninoasa 1—2, 
Preparatorul Petrila — 
Măgura Minerul Pui 4. -0, 
Minerul Ghelari -- Mine
rul Uricani 5—3, Minerul 
Bărbîtehi — Metalul Cris- 
cioi 4--1; etapa din I iu
nie: , Minerul Bărbăteni

Constructorul Hune
doara 2—1, Minerul , Uri- 
<-anî - Prepai ațoi iii Pe
trila 1.--1, Minerul. Ani-

locul II — Grădinița 
cu program prelungit nr. 
1 Petroșani (Marcela Be
rar și Marioara Jțup.șac), 
tocul III — Grădinița cu, 
program prelungit nr.
3 Petroșani (Maria Puiu 
și Ileana Fenișer).

Echipelor câștigătoare 
le-au fost acordate țrbfee 
și premii.

S. BÂLOI .

— grădinița nr. 9 Petro
șani, locul I, < aminul ni-. 
3 — cartier Carpați—Pe
troșani, locul II — căminul 
nr. 1 Petroșani —locul III 
grădinița nr. 1 Uricani, 
mențiune’ — grădinița hr. 
1 Petrjla.

In încheierea voneui su
ini, veritabilă pledoarie 
pentru, gimnastică, pre
școlarii de la grădinițele 
din Petroșani, elevii Șeblii 
generale nr. 7, pi’ecum și 
cej de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din re
ședința de municipiu au 
susținut un atractiv pro
gram artistic.

ion ierul"
țiul a fost acordat de că
tre colegiul de arbitri Pe
troșani,

Clasamente, fete : Școa
la gen. nr. 3 Luperti (9 
puncte), Școala nr. 7 Pe
troșani (7), Școala nr. 5 
Vulcan (5), Școala nr. 6 
Petrila (3); băieți: Școala 
gen. nr. 6 Petroșani (9), 
Școala nr. 1 Lupeni (7), 
Școala nr. 6 Petrila (5), 
Școala nr. 5 Vulcan (3).

Echipelor cîștigătoare 
le-au fost înmînate diplo
me din partea Consiliului 
municipal al organizației 
pionierilor Petroșani.
C.M.E.F.S. Petroșani a a- 
cordat celor două campi
oane cupe transmisibile, 
pentru rezultatele obținu
te în activitatea handba
listică.

B. STAICU

Si Breviar
noașa — Avîntul Hațeg 
3—0, Parângul. Lonea — 
Straiul Simena Veche 3—0, 
Voința C..L.F. Ilia — C.F.R. 
Petroșani 6—1, Utilajul Pe
troșani — Rapid' Simeria 
,5—0. ■ .: ț

HANDBAL, divizia B: 
Universitatea Cluj-Napoea 
— Utilajul-Știința Petro
șani ; 29-4-24”

RUGBY, divizia A : 
I Irivița Roșie București 
- Știința Petroșani 24—22; 
juniori republicani: C.S.S. 
Petroșani — Locomotiva 
H Cluj-Napoea 6—0- (ne- 
rirezentarei ;

■ S. BĂLOI
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ass

Consiliul de Stat al
Republicii Socialiste România

DEC R E T FILME

privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
Consiliul de Stat al Re

publici 1 Socialiste: Româ- 
lia decretează:

ART. 1. —- Se amnisti
ază Infracțiunile pentru 
care Codul penal sau 
legile speciale prevăd o 
pedeapsă privativă de li
bertate pînă la 3 ani 
inclusiv sau amendă.

ARȚ. 2. — Se grațiază în 
întregime pedepsele , cu 
închisoare pînă la 5 ani 
'inclusiv, precum și pedep
sele cu amendă, aplicate 
de instanța de judecată.

De asemenea, se 
ză, în întregime,' 
trimiterii într-o 
specială de muncă 
educare, aplicată 
lor.
„ART. 3. 

în parte :
a) cu 1/3 pedepsele cu 

închisoare între 5 și 8 ani 
inclusiv;'

■ b) cu 1/5 pedepsele cu 
închisoare între 8 și 10 ani 
inclusiv.

’ ART. 4. — Prevederile 
art. 1, 2 alin. 1 și art. 3 
nu se aplică celor con
damnați pentru infracțiuni 
săvîrșite în .stare de reci
divă și celor care sînt 
recidiviști prin condam
nări anterioare.

ART- 5. —■ Nu benefici-

grația- 
măsura 

școală 
și re- 
minori-

Se grațiază,

ază de prevederile art. 1, 
2 și 3 cei care au săvîrșit 
infracțiuni de omor, loviri 
sau vătămări cauzatoare 
de moarte, tîlhărie, pro
vocare; ilegală a avortului, 
viol, infracțiuni contra 
avutului obștesc cu conse
cințe grave -ori deosebit de 
grave, luare de mită, dare 
de mită, trafic de influen
ță, ultraj cu violență și 
evadare.

ART. 6. — Prevederile 
art. 1 și 2 sînt aplicabile 
și celor care execută pe- 

prindeapsa închisorii 
muncă corecțională.

ART. 7. — In cauzele a- 
flate în curs de urmărire 
penală sau de judecată, 
privind infracțiunile care 
nu se amnistiază . potri
vit art. 1, procesul penal 
se va începe sau, după 
caz, va continua, iar după 
pronunțarea pedepsei se 
va face aplicarea preve
derilor prezentului de
cret referitoare la grație
re.

ART. 8. — Prevederile
prezentului decret cu
privire la amnistie se a- 
plică, în mod corespunză
tor, faptelor prevăzute de 
legea penală și abaterilor 
date, prin lege, in compe-

comisiilor detenta 
cată.

ART. 9. — Faptele 
potrivit art. 181 din 
penal, nu . prezintă 
colul social al unei 
fracțiuni, nu se mai 
ționează, iar amenzile

jude-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Circul; Unirea: 
Generalul Gramofon ; 
Parîngul: Nea Marin mi
liardar.

retului Comunist, 
Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Stu
denților Comuniști 
din România și 
Consiliul Național 
-al Organizației pi
onierilor (color). ■ ! 
Prima semifinală. 
Participă ■ județele l 
Alba, Cluj, Sălaj, 
Suceava și Muni
cipiul București.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

xecutarea, dar ulterior 
s-au sustras de la execu
tare,

ART. 12. — In cazul a- 
plicării, în mod succesiv, 
a unor decrete de grațiere 
cu privire la aceeași pe
deapsă, se va lua în consi
derare numai dispoziția de 
grațiere . mai favorabilă 
condamnatului.

ART. 13. — Cei grațiațî 
care în curs de 3 ani să- 
vîrșesc o infracțiune inten
ționată, vor executa, pe 
lîngă pedeapsa stabilită pen
tru acea infracțiune, și 
pedeapsa neexecutată ca 
urmare a aplicării pre
zentului decret.

ART. 14. — Comitetele 
sau birourile executive 
ale consiliilor populare, 
direcțiile pentru probleme 
de muncă și ocrotiri soci
ale și conducerile unită
ților socialiste vor asigura 
încadrarea în muncă a 
persoanelor care benefi
ciază de prevederile pre
zentului decret.

ART. 15. — Dispozițiile 
prezentului decret se a- 
plică numai cu privire la 
faptele săvîrșite pînă la 
data de 2 iunie 1986.

care, 
Codul 
peri- 

in-
sanc- 

, . . -............. A Și
celelalte sancțiuni cu ca
racter administrativ a- 
plicate pentru asemenea 
fapte nu se mai exe.cută, 
în măsura în care nu au 
fost executate.

ART. 10. — Sancțiunile 
cu închisoare pentru con
travențiile săvîrșite pînă' 
la data adoptării prezen
tului decret nu se mai a- 
plică, iar în cazul în care 
au fost aplicate, nu 
mai execută.

Beneficiază de 
țiile aliniatului precedent 
și persoanele care execută 
sancțiunea închisorii con
travenționale prin muncă.

ART. 11. — Dispozițiile 
prezentului decret nu se 
aplică celor care 
nu au început 
executarea pedepsei sau 
a sancțiunii contravențio
nale, deoarece s-au sustras 
de la aceasta, precum și 
a celor care au început e-

NICOLAE 
Președintele

> Republicii Socialiste România

LONEA: Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează.

VULCAN — Lucea
fărul: Moștenirea.

LUPENI — Cultural: 
Spectacol la Miraj.

URICANI: La răspîn- 
tie.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea „Loto 2“ din 1 
iunie 1986 •;

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci- > 
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV
se

dispozi-

CEAUSESCU

Ședința Consiliului de Stat
(Urmare din pag. 1)

cătrenale, precum și de 
Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dis
cutat și aprobat Raportul 
cu privire la analizele e- 

.. fectuate, clin însărcinarea 
Consiliului de Stat, de 
comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, 

■ în legătură cu modul în 
, care unele ministere - și 

alte organe centrale în
făptuiesc politica partidu
lui și asigură aplicarea 

. , legii în domeniile lor de 
activitate.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a cerut 

celorlalte or- 
unităților 

acestora 
toată fer- 
realizarea 
a tuturor

ministerelor, 
gane centrale, 
din subordinea 
să acționeze cu 
mitatea pentru 
în bune condiții 
prevederilor pianului și a 
programelor de dezvolta
re economică și socială a 
țării, pentru aplicarea în
tocmai și respectarea rigu
roasă a hotărîrilor de

partid și a legilor țării, în
deplinirea sarcinilor sta
bilite în vederea lichidă
rii lipsurilor și înlăturării 
neajunsurilor constatate 
cu prilejul analizelor e- 
fectuate de comisiile per
manente ale Marii Adunări 
Naționale, pentru introdu
ce: ea unui înalt spirit de 
răspundere, de ordine și 
disciplină în toate dome
niile de activitate.

In continuarea ordinii 
de zi, Consiliul de Stat 
a examinat și aprobat Da
rea de seamă privind ac
tiv1 ta tea desfășurată de 
Tribunalul Suprem și Ra
portul privind activitatea 
desfășurată - de . organele 
Procuraturii Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a cerut Procuraturii 
Generale și Tribunalului 
Suprem sa manifeste mai 
multă operativitate, fer
mitate și exigență în ac
tivitatea de prevenire și 
sancționare a • faptelor an
tisociale prin care se a-

duc atingeri grave 
prietății socialiste, de stat 
și cooperatiste, drepturi
lor legitime ale cetățeni
lor, liniștii și ordinii pu
blice, împotriva oricăror 
încălcări și abuzuri, pen
tru întărirea disciplinei în 
toate sectoarele de activi
tate; totodată este nece
sar ca organele procura
turii, justiției și ale Mi
nisterului de Interne să 
intensifice activitatea de 
popularizare și explicare 
a conținutului legilor țării 
și să asigure antrenarea 
tot mai largă a opiniei 
publice în combaterea ac
țiunilor de încălcare a 
normelor legale.

S-a indicat, de aseme
nea, ca Procuratura , Ge
nerală să exercite un con
trol mai riguros asupra 
modului de aplicare a le
gilor de către ministere, 
celelalte organe i 

.ț. și locale, de către 
unitățile socialiste și 
prezinte propuneri 
perfecționare, a legislației 
în acest domeniu;

In cadrul ședinței Con
siliului de Stat au fost dez-

pro- bătute și aprobate Rapor
tul Comisei pentru analiza 
activității de soluționare a 
propunerilor, . sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat și Ra
portul Consiliului de Mi
niștri privind soluționarea 
propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor mun
cii adresate organelor cen
trale 
stat.

In 
ței a

ale administrației de

63,

centrale 
toate 

să 
de

continuarea șediri- 
fost examinat și a- 

probat Programul pri
vind analizele ce vor fi 
efectuate în anul 1986, 
din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de către comi
siile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, re
feritor la modul în care 
organele de stat înfăptu
iesc politica partidului și 
asigură aplicarea legii în 
diferite domenii de activi
tate. '

Consiliul de Stat a solu
ționat, de asemenea, unele 
probleme ale activității 
curente.

ACTUALtTATEA »N LU34EJ
Comunicat comun

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— Comunicatul comun so- 
vieto-japonez cu privire 
la convorbirile dintre mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Eduard Șevar- 
dnadze, și ministrul de ex
terne al Japoniei, Shinta- 
ro Abe, care a efectuat o 
vizită oficială ■ la Moscova, 
relevă eforturile celor do
uă părți în vederea întă
ririi și lărgirii relațiilor bi
laterale, dorința lor de a

i sovieto-japonez
dezvolta în continuare a- 
ceste raporturi, în interes 
reciproc, pe, baza egalită
ții și neamestecului în 
treburile interne, anunță 
agenția TASS.

Au continuat, convorbi
rile privind încheierea u- 
nui tratat de pace, cele 
două părți convenind or

ganizarea unei noi întîl- 
niri în acest scop, Ia To
kio, în 1987.

încheierea lucrărilor sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U., întru
nită în sesiune specială, a 
adoptat prin consens 
program prioritar de 
dresare economică 
Africa — eșalonat pe 
perioadă de cinci ani. 
baza documentului, statele 
africane și-au asumat an
gajamentul de a adopta o 
serie de măsuri 
economice structu
rale, eforturile proprii ur-

un 
re- 

pentru 
o 

In

mind a fi sprijinite de 
comunitatea internațio
nală. Prioritățile sînt : 
dezvoltarea sectorului a- 
gricol, 'a transporturilor și 
comerțului, consolidarea 
situației financiare, com
baterea deșertificării, pu
nerea în valoare a resur
selor umane. Programul 
prevede, de asemenea, re
forme privind gestiunea 
economică, parale] cu in
tensificarea cooperării re
gionale

DI1 Ri-OA<-ȚIE: fosil BALAN, loan DUBEK. Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA. Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct 
Tiberju SPATARU.

20,00 Telejurnal.
20,25 Tinerețea noastră 

— tinerețea epocii 
Ceaușescu: Emisi
une concurs 
zată în colaborare 
cu Comitetul Cen
tral al Uniunii Tine-

Extragerea I : 57, 
28, 65.

Extrage: Ii-a:
73, 46, 40.

Extragerea
45, 50, 66.

Fond total
578 213 lei,
18 383 lei, report la cate
goria 1.

a IlI-a:

reali'

14,

2,

de cîștiguji 
din care

memen

U. M. T. C. F. Uricani
I N C A D K E A Z A

șoferi categoria C, D, E

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Informații, telefon 180, Uricani.

Circul de stat
București

instalat lîngă cinematograful „Parîngul" un 
AUTODROM CU ELECTRO SCUTERE 

SALA CU JOCURI ELECTRONICE 
DISTRACTIVE

pentru copii și tineret. Inițiere în conducere 
auto, muzică distractivă.

a

Program zilnic, între orele 10-21

Mica P u
1300, stare
Viitorului

VIND Dacia 
bună Strada 
32/2. Telefon» 44788. (8206)

VIND casă cu 3 camere 
din cărămidă. Lupeni, stra
da Ardealului nr. 5. 
(8195)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nUmele 
Petru, eliberată de 
Vulcan. O declar
(8204)

PIERDUT carnet

Suket
EGCL 
nulă.

stu-

de.nt pe numele Griguță 
Cornelia, eliberat de Insti». 
tutui de mine Petroșani. 
II declar nul. (8201)

PIERDUT diplomă mi
ner pe numele Lițescu Ni- 
colae, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(8202)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 5551, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(8189)'

ANUNȚURI DE FAMILIE —r ;•»#’

FAMILIA lacob deplînge dispariția omului și 
medicului de o rară noblețe sufletească

Dr. MARTINOVICI MIHAIL
și exprimă familiei sincere condoleanțe. (8191)

ZSIGA și nora Sofia, nepoții Marta și Robi 
anunță împlinirea unui an de la dispariția celei care 
a fost

KANDO IOZEFINA (FINI)
Nu o vom uita niciodată. (8196)

FAMILIA anunță cu aceeași durere că s-au 
scurs 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
iubitul nostru

SUCIU IOAN (PUIU)
Nu te vom uita niciodată.

Redacția ș> administrația: Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu, ar. 2, Telefoane 41662. 
secretariat 41663, 42464 secții. . •
Tiparul; Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


