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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

în lumina indicațiilor și orientărilor
secretarului general al partidului
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Analiză exigentă, 
plenarăangajare

In lumina indicațiilor, o- 
rientărilor și 
formulate de 
partidului nostru, personal 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a sar- 
cinilor cuprinse în docu
mentele Congresului al 
•XIII-lea și planul național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe a- 
nul 1986, colectivele de 
oameni ai muncii din Va
lea Jiului au depus, — du
pă cum s-a subliniat în 
recenta plenară extraordi
nară a Comitetului muni
cipal de partid, — eforturi 
stăruitoare sub conducerea 
și îndrumarea permanentă 
a organelor și organizați
ilor de partid, pentrU în
deplinirea sarcinilor de 
plan în condiții de eficien
ță economică ridicată.

Preocupările existente la 
nivelul Comitetului muni
cipal de partid, al organe
lor și organizațiilor de 
partid din cadrul între-

exigențelor 
conducerea

ale 
Va-

prinderilor ' miniere 
Combinatului Minier 
lea Jiului s-au materiali
zat în obținerea unor im
portante depășiri la pro
ducția de huilă netă, unde 
plusul înregistrat se ridi
că la aproape 24 000 tone, 
la huilă spălată pentru 
cocs plus 4549 tone, iar la 
brichete din cărbtlne pro
ducția realizată suplimen
tar se apropie de 20 000 de 
tone.

Toate aceste rezultate, au 
contribuit la îndeplinirea 
producției nete industriale 
la nivelul întregii activi
tăți economice a munici
piului, în proporție de 1083 
Ia sută, înregistrîndu-se Ia 
acest indicator un plus de 
ptste 62 milioane lei, iar 
productivitatea muncii a 
fost realizat/! în proporție 
de 107,1 la sută cu un plus 
de 5543 lei pe persoană. 
Cheltuielile materiale au

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Platoul Tulipanului 
cunoscut duminică ani
mația sărbătorii populare. 
Primul festival dg folclor 
momîrlănesc a însemnat, 
fără îndoială, un succes, 
constituindu-se, în ace
lași timp, ca o promisiu
ne pe deplin viabilă pen
tru edițiile următoare. 
Fiecare moment din des
fășurarea festivalului a 
dovedit largile disponibi
lități pe care arta popu
lară le are în Valea Jiu
lui, în drumul afirmării 
sale continue la nivel na
țional.

Este marele merit, ma
rele cîștig al festivalului. 
Creatorii populari și-au 
dovedit pe deplin forța 
artistică, ziua de dumini
că — ultima din cadrul 
Lunii manifestărilor . po- 
litico-ideologice, cultural- 

educative și sportive „Lau
dă omului muncii și 
creației sale" — căpătînd 
strălucirea pe care noi

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în
trunit, luni dimineața, în 
ședință, sub președinția to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist 
Român, a hotărît convoca
rea Plenarei Comitetului 
Central al partidului în 
zilele de ,23 și 24 iunie a.c.

M are a Adunare Naționala 
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Na
ționale a hotărît ca lucră
rile în plen ale sesiunii a

treia a celei de-a noua le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale să fie reluate joi, 
26 iunie 1986, ora 11,00.

^Reușitele minerești nu vin singure...
O nouă reușită mine- 

j rească este în curs de a 
1 se naște la mina Lupeni. 
I O reușită pe care o pre- 
■ gătesc cu consecvență și 

dăruire, pe fronturile ma
rilor abataje mecanizate, 
brigăzile celui mai mare 
colectiv al minei — cel 
al sectorului IV.

Fideli propriilor
tradiții, și în acest prim 
an al cincinalului forma
țiile de elită ale minei 
Lupeni pășesc tot în frun- 

Itea bătăliei pentru mai 
mult cărbune. De la în
ceputul anului, sectorul 

■ IV are cumulată cea mai 
I însemnată depășire — 

6 000 de'tone pe primele 
cinci luni și 1 000 tone pe 
prima jumătate a acestei 
luni. Intr-o singură zi, 
respectiv duminica ce a

lor

Masă lemnoasă
Forestierii de la U.F.E.T.

Petroșani, au reușit prin e- 
forturi susținute să depă
șească în această, lună 
sarcinile de plan la zi, cu 
250 mc masă lemnoasă. 

-Sortimental, aceste depășiri 
au fost înregistrate la lemn 
de foc 1000 mc, lobde pen
tru PAL 1000 mc și buș
teni pentru cherestea 500

Președintele 
Republicii Capului 
Verde va efectua 

o vizită de prietenie 
în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
tar general al ' 
Comunist Român, 
tele Republicii 
România, și a 
Elena Ceaușescu, 
Aristides Maria 
secretar general 

-dului African al 
denței din Capul 
(P.A.I.C.V.), 
Republicii Capului Verde, 
împreună cp tovarășa Car- 
lina Fortes Pereira, va 
efectua o vizită ^oficială de 
pi ietenie în țara noastră în 
ultima decadă a lunii iunie 
1986.

secre-
Partidului 

, președin- 
Socialiste 
tovarășei 
tovarășul 
Pereira, 

al Parti- 
Indepen- 

Verde 
președintele

»
trecut, cărbunele 
peste planul zilei s-a ri
dicat la 300 de tone. In 
acest ritm, în cîteva zile 
sectorul va obține o nouă 
reușită demnă de tradi
țiile sale de vrednicie: 
realizarea înainte de ter
men a planului pe semes
trul I. Este vorba doar de 
cîteva zile de angajare, de 
mobilizare de excepție, la 
temperatura înaltă a emu
lației minerești care în 
viața marilor frontale ale 
sectorului constituie de 
fapt „temperatura" nor
mală, constantă.

Așa este de mulți ani, 
așa este în aceste zile de 
sfîrșit de semestru. c 
dovedesc realizările bri
găzilor; cele conduse de 
Constantin Popa și Teo
dor-Boncalo au cele mai 
însemnate depășiri. Fi-

extras resc, pentru că tot în a- 
batajele lor se realizează 
cele mai înalte produc
tivități, cu cîte 600, res
pectiv, 500 kg/post supe
rioare prevederilor. Lor 
li se alătură brigăzile lui 
Vasile Șotre^ și Ilie Sa- 
vu cu productivități con
stant superioare sarcini
lor, cu depășiri și la ex
tracție pe măsură.

Desigur, nici reușitele, 
nici succesele nu vin sin
gure, ci cu prețul unor 
strădanii consecvente 
pentru învingerea unor 
dificultăți de care tecto
nica zăcămîntului nu-i 
scutește nici pe minerii bri- 

O găzilor fruntașe. S-ar pu
tea vorbi despre lupta dîr-

Ican DUBEK

peste prevederi
mc. La aceste realizări au 
contribuit în egală măsură 
forestierii celor patru sec
toare: de la Lonea, Iscroni, 
Lupeni și Cîmpu lui Neag. 
Colectivul de oameni ai 
muncii de la U.F.E.T. Pe
troșani este hotărît ca pînă 
la sfîrșitul lunii să reali
zeze noi sporuri de produc
ție la masa lemnoasă.

(Continuare in pag. a 2-a)
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SUCCESE ALE 
PREPARATORILOR

Concentrîndu-și 
le pentru a livra 
giei cit mai mult 
preparatorii de la 
și-au intensificat 
le în prima .. 
lunii iunie, cînd au livrat 
peste prevederile de plan 
3755 tone de cărbune spălat 
pentru cocs. Cu acestea, 
plusul acumulat de la în
ceputul anului, la acest 
sortiment, de către harni
cul colectiv de la Prepa- 
rația Coroești se ridică la 
15 800 de tone. Totodată, au 
fost livrate suplimentar în 
această lună peste 1 800 to ■ 
ne de brichete, făcînd în 
acest fel ca plusul realizat 
de la începutul anului să 
ajungă la peste 21 800 de 
tone.

eforturi, 
sidcrur- 

cărbune, 
Coroești 
eforturi- 

jumătate a

Practica de vară a studenților

Eficient ctltcviu cu producția
16 iunie — 12 iulie se desfășoară prac« 
studenților, despre care am solicitat a- 

ing. Nicolae Ungurea- 
mine, coordonatorul

in perioada 
tica de vară a 
mănunte tovarășului conf. dr. 
nu, prodecan al Facultății de 
acestei activități:

obiectivele didactice
contribuind,

ușor 
ale practicii, 
în același timp, și efectiv 
la realizarea planului de 
producție în diversele cen
tre din țară cu care am 
încheiat convenții,

— Fără îndoială, tova
rășe prodecan, că există o 
corelare strînsă între pro
grama de învățăroînt și 
programa de practică...

— Indiscutabil. Mai mult 
decît atît: noi considerăm 
practica drept un mijloc 
concludent de verificare a 
cunoștințelor teoretice. Es
te și firesc, pentru că nu 
formăm specialiști „de ca
binet", ci viitori ingineri, 
care să poată răspunde 
specificului și exigențelor 
profesiunii. Pe ansamblu, 
în decursul pregătirii, ei 
trec prin unități miniere 
de toate profilurile. Iată, 
de pildă, referindu-ne la 
facultatea de mine ingineri, 
anul I î.și desfășoară prac
tica în minele de lignit 
(Motru, Rovinari, Cîmpu- 
lung Muscel), cei din anul 
II, în unități care exploa
tează minereuri feroase și 
neferoase (din zonele Baia 
Mare, Brad, Leșul Ursului,

Interviu realizat de 
C.T. DIACONU

— Din punctul nostru 
de vedere, al comisiei de 
organizare, al cadrelor di
dactice în general, se poa
te spune că practica de 
vară a studenților a în
ceput încă... din primăva
ră. Astfel, în luna martie 
au fost încheiate conven
țiile cu toate unitățile mi
niere unde vor merge stu
denții, apoi am alcătuit 
programele de practică, 
le-am multiplicat pentru a 
putea fi distribuite fiecă
ruia dintre participanți.

— Ce noutăți aduce anul 
universitar 1985—1986, din 
acest punct de vedere ?

— Organizatoric, am 
optat pentru grupe mai 
mici, prin mărirea numă
rului de centre și de uni
tăți miniere cu care colabo
răm. Astfel se asigură o 
mai bună desfășurare a 
activității, se facilitează 
integrarea studenților în 
munca respectivelor între
prinderi. De subliniat, în 
acest context, că am ales 
pentru o formulă aparte, 
eficientă sub toate aspecte
le: studenții noștri vor lu
cra efectiv, ca membri ai 
brigăzilor de producție, ai 
echipelor, pe scurt ca oa
meni ai muncii din unita
tea în care merg. In fe
lul acesta vom atinge mai

de comoara folclorului

H. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag a 2-a)

așezat într-un alai de

Duminică, s-a încheiat Luna manifestărilor
politico - ideologice, cultural - educative și sportive

Laudă omului muncii și creației sale“
Atmosferă sărbătorească înnobilată

toți, interpreți, public, or
ganizatori ne-am dorit-o.

MEȘTEȘUG, ARTĂ, U- 
TILITATE. La căminul 
cultural din Iscroni am 
asistat la vernisajul li
nei expoziții de artă popu
lară alcătuită din iniția
tiva Comitetului munici
pal de cultură și educa
ție socialistă, cu spriji- ■ 
nul unor oameni pasio
nați, păstrători și crea
tori, la rîndul lor ai meș- 
teșugitelor cusături și o- 
biecte de uz casnic tra-

diționale. Superbe costu
me de sărbătoare au fost 
expuse duminică, spre în
cântarea vizitatorilor ex
poziției. Ciupeag, pieptar, 
catrință, poale, straiță, 
broboadă — piese ale cos
tumului de femei —, că
mașă, brîu, cioareci •— 
pentru costumul barbă- _______

tesc —, pricoițe, toate do- ISCRONI. Interpreții s-au 
minate de contrastul alb- 
negru, obiecte de uz cas
nic, iată pe scurt tezau
rul etnografic pe care 
l-am descoperit vizitînd

expoziția. Dintre cei care 
au expus, adevărați păs
trători ai artei populare, 
amintim pe Ana Rădoi, 
Elena Burlec, Adriana Ră
doi. Mîini harnice, mîini 
ce știu a împleti în meș
teșug, utilul cu frumosul.

SPRE LOCUL TRADI
TIONAL AL NEDEII DIN

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare dm Dag. I)

Sintem primăvara țării“
Cu entuziasmul carac- 

ț teristic vîrstei lor, pionie
rii din Petroșani au par
ticipat duminică la 
a c ț i u n i 1 e de în
cheiere a unei săptămîni 
bogate în manifestări po- 

s’ litico-educative, cultural- 
artistice și sportive. Ma- 
nifestările, desfășurate în 

r perioada 9^—15 iunie, sub 
genericul „Sîntem pri- 

j mâvara țării", i„ 
zarea Consiliului munici
pal al organizației pionie
rilor și șoimilor patriei și 
Casa pionierilor, au a- 
tras participarea a mii 
de copii din toate școlile 
generale din reședința de 

! municipiu. Sesiunea de 
comunicări științifice ale 
elevilor. întîlnirile cu 

. activiști de partid des- 
* fășurate sub ' genericul 
| „Raportăm cu mîndrie 

partidului", expoziția de 
creație tehnică, mobiji- 
zarea de excepție pentru 
realizarea angajamentelor 
de muncă patriotică, o 
largă paletă de acțiuni de 

3 educație ateistă și mate- 
' rialist-științifică, con- 
■ cursurile cultural-artisti- 
: ce și de creație literară 

au constituit prilejuri mi- 
. nunate de manifestare a 

spiritului creator . și a 
disponibilităților inter- 

i pretat!ve ale copiilor, sin- 
6 țetizînd valoarea și cali- 

tatea activității desfășu
rate de elevii și cadrele 
didactice din Petroșani în 
procesul instructiv-edu- 
cativ. Practic, în fiecare 

’ școală generală a fost o piii participanțî, fiii și fi- 
f atmosferă de veritabilă icele oamenilor muncii 

efervescență creatoare, de din Petroșani, 
autentică mobilizare, pen
tru ca acțiunile să fie a-

tractive, reușite și efici
ente din punct de vedere 
educativ. De mare atrac
ție au fost și concursuri
le sportive, cu probe de 
șah, pentru elevii clase
lor a IV-a și a VI-a. fot
bal, pentru clasele II-IV 
și tenis de masă.

La acțiunile de dumi
nică, desfășurate pe pla
toul Casei pionierilor, au 

în organi- participat peste 1000 de 
copii. Au avut loc pro
grame artistice, susținute 
de fiecare școală în parte, 
precum și o largă paletă 
de întreceri la probe dis
tractive (ștafeta aplicati
vă, trasul frînghiei, fuga 
„în trei picioare", con
cursul „Căutătorilor de 
comori)*. A fost o mani
festare a copilăriei feri
cite care dovedește, încă 
o dată, minunatele con
diții, de muncă Și învăță
tură croate tinerelor vlă
stare ale țării. Pentru 
modul în care s-a desfă
șurat la Petroșani săptă- 
mina pionieriei, merită 
apreciate eforturile tutu
ror directorilor și directo
rilor educativi din școli
le generale, ale conduce
rii Casei pionierilor, pri
ceperea cu care cadrele 
didactice' au pus în va
loare posibilitățile de a- 
firmare ale copiilor.

Dincolo de punctajele 
și clasamentele întocmite 
la sfir.șitul întrecerilor 
din cadrul acestei săptă- 
mîni de manifestări, cîș- 
tigători au fost toți co

fost reduse cu 25,8 lei la 
1000 lei producție marfă. 
Analiza profundă, făcută 
în plenara Comitetului mu
nicipal de partid a subli
niat faptul că, totuși, re
zultatele înregistrate în 
prima parte a anului nu ? 
sînt la nivelul posibilități
lor de care dispun unități
le economice ale Văii Jiu
lui, a eforturilor pe care 
partidul și stattfl nostru 
le-a făcut și le face pentru 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor mun
cii din municipiul nostru. 
Astfel, la cărbunele brut 
extras deși productivitatea 
muncii în abataje a fost 
depășită cu 835 kg pe post, 
iar la nivelul întregii ac
tivități extractive a Văii 
Jiului cu 36 kg/post, s-a 
acumulat o însemnată res- , 
tanță. Și calitatea cărbune
lui extras a fost nesatisfă
cătoare, înregistrindu-se o 
depășire a conținutului de 

j cenușă cu 4,1 puncte ceea

ce a condus la corecții de 
calitate în valoare de 133,5 
milioane Tei.
' Minusuri însemnate la 
producția fizică s-au înre*: 
gistrat la oțel brut, fire de 
vîscoza, țesături de mătase, 
la lemn de mină, bușteni.

Analiza făcută cu înaltă 
răspundere comunistă a e- 
vidențiat faptul că o bună 
parte din cauzele nerea!iză- 
rilor puteau fi preîntîmpi- 
nate dacă toate organele și 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești se prep-

Analiză exigentă
cupau mai insistent de bu
nul mers al activității din 
fiecare domeniu și compar
timent. Pentru îmbunătăți
rea continuă a întregii ac
tivități sînt absolut nece
sare eforturi susținute din 
partea tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii, care,

muncii pentru. încadrarea 
în consumurile normate și 
reducerea cheltuielilor ma
teriale. Va trebui folosită 
întreaga dotare tehnică e- 
Xisientă. Este necesară o 
mai bună organizare a în
tregii activități, o valori
ficare, pe plan superior, a 
tuturor condițiilor existen
te, a rezervelor de care 
dispun colectivele de oa
meni ai muncii din unită
țile și instituțiile Văii Jiu
lui.

Angajarea unanimă a 
participanților la lucrări
le plenarei de a-și înde
plini în mod exemplar sar
cinile planificate și de a 
fecupera minusurile acumu
late în prima parte a anu
lui are o temelie trainică

și celuloză. Toate acestea 
au condus la nerealizarea 
producției marfă la nivelul 
municipiului cu 860 000 lei..

Un alt domeniu de aeti- 
vitate important spre care 
și-a orientat preocupările 
comitetul municipal îl con
stituie investițiile unde 
realizările acestui ân, față
de aceeași perioadă a anu- . sub conducerea organelor în puterea de mobilizare de 
lui trecut, sînt cu 500 mi- și organizațiilor de partid
lioane lei mai mari. Cu vor trebui să găsească
toate acestea la nivelul mu- să. aplice cele mai eficien- 
nicipiului realizările se si
tuează sub sarcinile plani- producției realizate, pentru 
fi cate cu 338 milioane lei. creșterea-: productivității

care dispun organele și or-
și ganizațiile de partid din

unitățile economice, în
te măsuri pentru sporirea dăruirea cu care muncesc

abecedarului

icele oamenilor muncii

Mircea BUJORESCU

Zilele trecute, la Școa
la generală nr. 1 Petroșani 

: a avut loc o manifestare 
emoționantă, sub generi
cul „Serbarea abecedaru
lui". Cu emoție și nostal
gie, elevii clasei I C și în
vățătoarea lor, Viorica 
Chirculescu, s-au întîlnit 
cu părinții. Copiii au pre
zentat un program tema
tic, „Cifrele" ■ și „Literele" 
constituind motivul afirmă
rii artistice a copiilor de 
clasa I, care, sub îndruma
rea învățătoarei lor, au 
descoperit tainele cititului, 
scrisului și socotitului.
(M.B.)

Reușitele minerești nu vin singure...
(Urmare din pag. I) provocate 

tectonice, 
în prima lună fiind nece
sară replierea abatajului 
cu stația de întoarcere, mi
nerii brigăzii : au reușit să 

_ _____  ___ __ normalizeze frontul, să-i- 
nea, reușită minerilor ce- asigure susținerea comple

mentară cu stîlpi indivi
duali, și o viteză de avan- 
j _ ' - ■“ ’ i de
1,2 și chiar 1,8 ml pe zi, 
deci două și chiar trei fă-' 
șii tăiate cu combina, și 
randamente pe măsură —

ză a minerilor brigăzii lui 
Constantin Popa cu o fa
lie de care nu au scăpat 
îSmp de o lună. Semni
ficativă este de aseme-

Vins greutățile 
de derajamehte

normalizeze frontul.

Ittî de-al cincilea complex 
mecanizat pornit odată cu 
noul frontal, din luna mai. sare din această lună 
Suitorul de atac al abata
jului, ca și montarea nou- 
lui complex SMA-2 au fost 
executate chiar de minerii .
care exploatează abatajul de peste 15 tone pe post. 
— de brigada lui Aurel Sînt reușite ce vorbesc des- 
Manda. Deși au avut de în- pre priceperea, iscusința și

dăruirea minerilor ’Vasile 
Bălan, Francisc Balazs, Au
rel Teeșa, 
reanu. ale 
Constări tin 
Heghedus,
Martin Danko* ale întregii 
formații în frunte cu bri
gadierul.

Cu asemgnea brigăzi și 
cu asemenea ritm al în
tregului colectiv, minerii 

. sectorului fruntaș al minei 
Lupeni au certitudinea u- 
nor noi și frumoase reuși
te. .

Mihai Băhmă- 
combainerilor 

Burghin, Iosif 
Veronel Cîrstea,

Eficient colocviu cu
(Urmare din pag. I)

Bălan), anul III va merge 
în carierele de lignit și de 
materiale de construcție (în 
județele Gorj, Vîlcea și Ar
geș), iar anul IV în subte
ranele din Valea Jiului. 
Cît despre grupele de a- 
profundare de la prepara
re și topografie, acestea 
sînt repartizate în unități 
specifice profilului. La fel, 
studenții secției de exploa
tări la zi își vor desfășu
ra practica în cariere de 
ligriît, de materiale

minereuri 
O grupă, 
mai buni

oamenii municipiului nos
tru.

ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ
(Urmare din pag. P

sărbătbare; străbătînd în 
cîntec și joc drumul spre4 
locul de nedeie. Și au ve
nit din întreaga Vale a 
Jiului, purtînd în inimi
bucuria de a munci și a 
cînta. De la Lonea, Cim
pa, și Jieț, de la Paroșeni, 
Vulcan și Uricani, din A- 
ninoasa, Iscroni și Pe- 

! troșani, cu mic, cu măre, 
au venit, spre a se bucu
ra împreună, harnicii oa
meni ai muncii din mu
nicipiu.

GENERAȚIILE SE SUC
CED, TRADIȚIA RĂMÂ
NE. Purtătorii obiceiuri
lor folclorice, ansamblul 
din Paroșeni formează; în 

1 fapt, o mare familie. Stan» 
de vorbă cu instructorul

!
„Șezătoarea",

Sint datinile
, ne

„Pițărăii", 
„Pețitul". 
noastre străbune și 
mîndrim cu ele".
Din modestie. Ionel 

neScu nu a amintit
familia sa, cu toții mem
bri ai ansambluluidoi 
băieți. Ionel și Vasile. so
ția, Maria, fiica Mariana. 
Generații se succed, tra
diția cămine și se îmbo
gățește continuu.

SCENA FREMATIND. 
Fluierâșii, taraful și so
liștii Aurora Răscoleanu, 
DorelPopa, dansul Școlii 
generale nr. 2 din Lpnea, 
grupul vocal din Cimpa, 
taraful condus de Au
gustin Moldovan și soliș
tiiCecilia și Gabriela Stă- 
noi, Camelia Surd, Gebr- 
geta Berbecaru și Dumi
tru P î ș u din Pe- 
trila, taraful condus de 
Ion Moldovan, formația 
de dansuri de a cărei pre- 
gătîre se ocupă coregraful 
7.". ’ .. , sobrii
Valentin Baboîe, Aurelia 
Rădescu, Gabriela Marian 
și Nicolae Agăleanu din 
Petroșani, dansurile ce
lor două generații și ta
raful din Uricani, condus 
de Viorel Jude, dansul 
șf fluierașii din Aninoasa, 
taraful condus de Con-

lor, Ionel DănescU, mir 
ner la I.M. Paroșeni, urt 
adevărat rapsod’ popular- 
„Astăzi*' vom juca și vom 

i cînta după tradiție. Știm-
să jucăm jocurile noastre- Nicolae Zăblău,

. din Paroșerii, Horele ții?” 
dreapta și pe stingă* 
„Ciobănașul", „Murele**. 
Sîntem 52 în ansamblu. 
Dintre cei mai vechi, 
Vietor și Veronica Hamz, 
Paraschiva și Petre <3- 
prean, eîntăreții CatriaGșF- 
Ion Pavelonesc, Voichița 
Manplescu, Rodica MateL ștantin Paraschiv, dansu- 
Știm și „Măsuratul oilor," rile populare și A soliștii

Valeriu Mirion, Gheorghe 
Ungureanu. Maria Bobirci 
și Simona llucz din Vul
can, ansamblul de obl- 

Dă- ceiuri din Paroșeni, iată 
de forțele artistice care s-ău 

reunit pe scena de la TU- 
Iipan.

In vîrtejul dansului, în 
bucuria cînteculuî oame
nii făcînd din această zi, 
o zi de caldă sărbătoare 

’ gr muncii, au știut a găsi 
calea spre împlinire ar
tistică.

„Nedeia momîrlănească" 
a, însemnat un real suc
ces, Lună măhîfeStărîîbt 
politico-ideologice, cul- 
tural-edueative și Sporti
ve încheindu-se cu o ma
nifestare amplă, al cărei 
pronunțat .caracter de 
masă a făcut ca' ziua de 
duminică să rămînă îh 
amintirea tuturor parti- 
cipanților.

Prima ediție a Festiva
lului de folclor s-a în
cheiat. Se impune o con
cluzie: dispunem de un 
potențial artistic folclo
ric pe care fiecare așeză- 
mînt de cultură fiecare 
formație fiecare inter
pret sau creator îl poate 
valorifica de o manieră 
superioară în Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei"

l

construcție. de 
sărace cuprifere, 
formată din cei 
studenți, cu aptitudinii c.și 
pentru cercetare, participă 
la concretizarea contracte
lor încheiate de institutul 
nostru cu diverși benefi-f 
ciari din industria minie
ră.

— Cu alte cuvinte, s-ar 
putea spune, că; pentru a- 
proape p lună de zile, in-, 
stitutui se mută... în uni
tățile de producție.

Șe poate zice și așa, 
pentru că centrul de greu
tate al activității noastre

CALIFICAREA PERSO
NALULUI reprezintă, în 
cadrul acțiunii de stabili
zare și integrare a noilor 
încadrați în exigențele 

: muncii în subteran, o preo
cupare prioritară a sindi
catului și c.o.m. de la I.M.

pAgubașa ?

producția
va fi în unitățile miniere. 
Dar ne continuăm activi
tatea de formare a viitori
lor ingineri cu alte mijloa
ce dintre cele mai eficien
te. Toți cei 1 200 de stu- 
denți fără nici o excepție, 
vor trebui să încheie acest, 
să-i spunem, „curs de prac
tică de vară", să treacă cu 
bine și foarte bine coloc
viul ce va avea loc în în
treprinderea unde a mun
cit, în fața unei comisii 
formată din cadre didacti
ce de la facultățile noas
tre și din specialiștii uni
tăților respective.

că mineri, iar cîte 25 elec
tricieni și mecanici.

„LA MULȚI ANI 
SĂNĂTATE!" 
tacii, cu ocazia ieșirii 
pensie, minerului ■ ~

CU 
au urat or

ia 
, , ' ' Gavril
Jurcan', care timp de 25 de 
ani a fost șef de brigadă, 
precum și maistrului mi
nier loan Temneanu cu o 
vechime de aproape trei 
decenii la aceeași unitate 
minieră — Petrila. Ne: a- 
lăturăm ortacilor cu a- 
ceeași urare cuvenită sărbă
toriților: „La multi ani, cu

I
I

I

caiuiui și c.o.m. ae ;a i.M.
Bărbăteni. Din cifra pla-

1 nului de școlarizare de
I 205 muncitori, sînt cuprinși '
I deja în cursuri 140 de ti- '
I neri din care 90 se califi- sănătate"! : :

FESTIVITATE. La Școa- o. sală de 
la generală nr. 5 din o- chioșcuri, 
rașul Vulcan se desfășoa
ră azi o festivitate cu pri- Brazi, a început amenaja- 
lejul înmînării carnetului rea unei stații de călători 
roșu de membru al organi-pentru beneficiarii curse- 
zației revoluționare a tine
retului unui număr de 30 de 
elevi primiți în U.T.C. Un 
moment solemn care va ră- 
mîne un pas însemnat în 
destinul tinerilor.
: PENȚRU CALATORI. La 
capătul traseului de tran
sport în comun Uricani a 
fost finalizată o modernă va contribui la îmbunată’ 
stație de călători, dotată cu țirea accesibilității popu-

așteptare
Tot în Uricani, 

lîngă sediul I.M. Valea de

lor în convenție, respectiv, 
pentru minerii tinerei mi
ne aflată în construcție — 
Valea de Brazi. ■

O NOUA CIRCUMSCRIP
ȚIE SANITARA URBANA, 
nr. 4, a luat ființă pe Ale
ea Castanilor din Lupeni. 
Funcționînd pe două schim- 

‘ buri, circumscripția nouă

lației din zona Lupeni ______ _ .
Vest lă asistența medica- La miliția municipiului Pa
lă.

SERVICII. Cooperativa 
Unirea din Petroșani 
deschis,, de cut înd, la par- 1 
tarul blocului 1 B de țru a intra în posesia
strada Republicii din Pe- , . ... . , . ,
troșani, o nouă unitate biectului pierdut, la came- 
pentru reparații tapiserie.

A FOST GĂSITĂ dumi
nică seara, la ora 22, o po
șetă în autobuzul 31 HD 
8412 pe ruta Petroșani — 
Aninoasa. Persoana care a 
uitat în mașină poșeta, se 
poate adresa conducătoru 
lui auto de pe aWtobuz.

troșani- se află un ceas de 
mînă — de damă — care-.și 

a așteaptă: păgubașa. Aceas
tă se poate prezenta pen-

o-

ra 38. (T.A.)

I
I

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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SPORT « SPORT

uă minute mai tîrziu, la o 11 m, dar, presat 
acțiune frontală, inițiată; de 
Gh. Radu, Merlă rezolvă 
cu succes. In min. 43, por
nit de pe aripa stingă. Sta
na centrează în careu, 
Vancea trece printre Cer- 
venschi și Costin, îl dri
blează pe portarul Nalați,

GLORIA BISTRIȚA — 
JIUL PETROȘANI 2—1 
(0—1). încă din startul me
ciului, Gloria Bistrița a- 
tacă „tare" și la propriu și 
Ia figurat. Chiar pe acest 
fond de dominare a gazde
lor, în min. 10, Lăsconi a- 
re o mare ocazie,, șutul a- 
tacatftului oaspete fiind 
„agățat*** în ultema clipă de 
portarul Nalați. Fundașii 
Jiului „închid" bine culoa
rele spre poarta lui Toma, 
yemareînd în acest sens 
plasamentul bun al ceptra- 
Klor Neagu și Merlă. Gaz
dele beneficiază de nume
roase cornere și lovituri li- 
bere, dar, fie ratările ata- 
canților gazde, fie inter
vențiile bune ale porta ru- 
Iui. Toma (deseori, obstruc
tions t); fac ca scorul să ră- 
mînă alb. P® măsură ce 
timpul se scurge, inițiati
va trece de partea Jiului, 
în aeest context notăm o- 
cazia din min. 30, cînd 
Mulțescu trimite un „pas" 
in diagonală, preluare 
Vancea, aceste îl driblea- cu Adr. Florea și Coman 
câ pe Cervensohi, este „co- foarte Periculoși, ultimul 
sit* în careu, dar arbitrul 
Dan Petrescu mută lovitu
ra? la... 16 m, șutul lui Sta- . esțe faultat în careu, 
na țintind însă în zid. No-

Fotbal, 
divizia B

care atinge mingea, dar 
Vancea revine și înscrie: 
0—11

Repriza , secundă începe 
cu atacuri ale gazdelor. Ih 
min. 47, la o centrare în 
careu, în urma unui duel 
V. Popa — Moga, arbitrul 
acordă corner, execută Co
man, Toma este obstruc- 
ționat, profită Moga și 
1—1. încurajate de gol, gaz
dele au o perioadă de do
minare, între miri. 60—75,

avînd- o ocazie în- min. 68, 
dar a apărat Toma. De no
tat că, în; min. 60, Lăsconi 

. ------ ar
bitrul indică- punctul de la

-

DIVIZIA B, SERIA A lll-A

>. REZULTATE TERNI- frățirea Oradea — Aurul 
S-’CBt Olimpia Satu Mare Brad 0—3(1?), Minerul

— F.C. Maramureș 3—1, CaVnic Metalul Bocșa 
G.S.M; Rbșița — Mecani- 4t-0, Armătura Zalău — 
ca Orăștie 3—0, C.F.R. Ti- Strungul Arad 2—0 Mi-

. mișoara - Mureșul De- ghet 3^1/G.S. u.T. Arad
va 1—1, Gloria Bistrița__Unirea Alba Iulia
— Jiul Petroșani 2?—1, In-- (1?).

Alba Iulia

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

1. JWL PETROȘANI 32: 21 4 7 69-27 46
2. F.C. Maramureș 32 18‘ r 6 59-27 44
3. Glorias EistFița 32 17 6 V 64t-2Ș 49
4. C.S. U.T. Arad 32 16 2* 14» 47-4F 34
5. Aurul Brad 32 15 3 14 36-3S 33
6. Olimpia Satu Mare 32 14 4 ’ 14? 53-39 32î 7. C.S.M. Reșița ’ 32 12 7 13 40-35 31
8. C.I.L. Sighet 32 14 3 15, 37-46 31

9. Mureșul Deva , 32 15 1 16 41-52 31
Is- lft Armătura Zalău 32 13 5 14 33-51 31

11. Strungul Arad- 12 6 14 49-48 30
12. Minerul Cavnic 32' 14 2 16 47-47 30
13. Mecanica Orăștie 32 12 6 14 47-52 38
14. Metalul Bocșa- 32 12 6 14 44-59 30

1 15. Unirea A. Iuliâ 32 144 1 17 47-58 29
16. C.F-R. Timișoara 32 11 6 15 35-43 28
17. înfrățirea Oradea 32 9 6- 17 27-44 24
18. Minerul Lupeni 32 8 6 18 23-57 22

___ . __ ______ Cavnic — C.S. U.T. Arad, 
Gloria Bistrița — Meca- C.S.M, Reșița — Armă- 
nica Orăștie, Strungul A- tura Zalău, Metalul Boc- 
rad — Minerul Lupeni, șa — înfrățirea Oradea, 
Jiul Petroșani — Unirea Mureșul Deva — Olimpia

* Albă Tuliă, C.I.L. Sighet Satu Marc, F.C. Marainu- ■ 
— Aurul Brad, Minerul reș — C.F.R. Timișoara.

de jucă- 
revine, 

lovitura
_torii Gloriei (!?), 
'muțind din nou
la... 16 m. In condițiile în 
care Mulțescu este înlo
cuit cu Găman, pentru în
tărirea- apărării, mijlocul 
nu echilibrează jocul; a* 
tăcanții nemaiprimind ba
loanele necesare declanșă
rii contraofensivei. In min. 
80, la o minge recuperată 
de V. Popa, arbitrul apre
ciază fault; Adr. Florea 
xecută lovitura liberă 
cor dată la 16 m, șut 
vinclu și 2—1.

Ultimele zece minute 
parțin Jiului. In min. 
arbitrul Petrescu greșește 
din nou, cînd 
lovește violent’ 
— jocul fiind 
este eliminat... 
Ultima ocazie
aparține în min. 88. lui Be- 
none Popescu, lovitura 
de cap trece însă 
poarta goală.

Așadar, verdictul 
movării șe amînă...

JIUL: Toma — V.
(P. Grigore), Neagu; Merlă, 
B. Popescu —. Mulțescu 
(Găman); Szekely, Stana — 
Băluță, Vancea, Lăsconi.

a-
a- 
la

a-
82,

Coman; îl 
pe Vâncea 
oprit, dar 
Gh. Radu ! 
de egalare

sa
peste-

pro-

Popa

Eugen OCTAVIAN

• Cea de-a IV-a etapă a 
campionatului republican 
>e echipe, la speranțe o- 

; limpice, s-a dovedit deci
și sivă, pentru seria a- IlI-a, 
fîn patrulaterul de lupte li

bere, desfășurat în sala 
U.M. Timișoara. Gazdele, 
cu frații Mioc, medaliați 
cu argint și titulari ai lo
tului național de juniori, 

’ erau neînvinse, ca și Jitii 
Petri la, celelalte combatan
te, C.S.M. Caransebeș și 
Forestierul Tg. Jiu, neemi- 

1 țînd pretenții la faza supe- 
i rioară a competiției. In 

: prima partidă disputată, 
.garnitura petrileană, an

trenată? de Costică Marma- 
: line, s-as „încălzit" repede, 
ir dispunând de C.S.M: Ca- 
. ransebeș, la un scor care 

nu mai suportă comentarii: 
9—1. Partida care avea să 
decidă liderul:, a. debutat 

i cu succesul la categoriile 
.mici al Jiului. Florin Bo- 

lohan (48 kg) s-a detașat 
confortabil (13—2), în vre
me ce Ion Ailincăi (52) 
fixat în poziție de tuș pe' 

, Cosmin Mioc, Se părea 
tuși că U.M. Timișoara

■ reface handicapul (Alexan
dru Stanciu — 57 — a fost 

. învins de mai rutinatul
Șcarlat, Alexandru Butuza 
— 68 — a pierdut prin tuș).

dar Ion Doroș (62) s-a im- / 
pus, după o aprigă con
fruntare (5—4) în fața lui 
IoneTPoenaru, iar, la 74 kg, 
Romulus Săpînțan a dat 
peste cap calculele hîrtiei, 
surclasîndu-1 prin tuș pe 
Ion Mioc; de asemenea, Va- 
sile Mînzat a trăit această 
satisfacție la 82 kg. Cum 
Eugen Toth n-a avut adver
sar la 130 kg, întîlnirea a 
luat sfîrșit cu scorul de 
6—4 în favoarea petrileni- 
lor. Astfel, Jiul încheie ne
învinsă întrecerea seriilor, 
urmată în clasament de 
U.M. Timișoara și C.S.M. 
Reșița, cele trei garnituri 
cîștigînd dreptul de a fi 
prezente în faza interseri- 
ilor, în toamnă.

• Intre 10 -22 iunie, la 
Tg, Jiu, ,e ' a disputa fina
la carapiăiiatului republi
can individual la cadeți- 

școlaii, î . re competitori 
numyrînd'll ;e și cîțiva lup
tători din. Valea Jiului; An
trenorii Cosțică Marinai iuc 
(Jiul Petri’a) și Vasîlb Fă
gaș (C.S.Ș. Petroșani).' își 
pun' speranțe în dobîndi- 
rea unor ..’.dalii, prin ele
vii lor \ „ 1“ Mînzat (78), 
Alexandru Stanciu (55), 
respectiv, Iulian-. J-uravlea 
(68) și La—lo Forika (45), 
care; Li primăvară, tot la 
Tg. Jiu, s-au remarcat în 
finala pe țară a cluburilor 
sporii".- ..olare. ■ ■

Ion VULPE

is

1-a

to- 
va

P o p i c c
Pe arena Voința din ora

șul de pe Bega s-a desfă
șurat simbătă, 14 iunie,, fa
za semifinală a campiona
tului republican de califi
care pentru divizia A? la 
popice; între echipele „Mi-j 

t<nerul“ Vulcan și „Metalul" 
Aiud. încă de la început, 
echipa minerilor a dominat 
adversarul, diferența din 
finalul partidei fiind de

I

- MINERUL LUPENI — 
r. C.I.L. SIGHET3—1 (2—0). 
Ș După victoria, din; etapa 
t trecută, suporterii echipei 

din Lupeni și-au: mai a- 
propiat pățit de stadionul căzii imense. In min. 
atîtor deziluzii în i—
campionat. Așa se face că 
cei circa 100 de? spectatori 
au- asistat duminică, la o 
nouă partidă frumoasă, ea 
oferind, în final, satisfac
ția unei victorii meritate. 
A? fast o partidă cu un ni
vel' tehnic ridicat și de o 
rară sportivitate, la care 
și-au adus contribuția, toți 
jucătorii care au evoluat, 
precum și brigada bucu- 
reșteană de arbitri Mihai 
Toncea •— la centru, 
Gheerghe Ofițeru și Gri- 
gilț Găman — la tușe; ca
re? a- prestat un arbitraj ex
celent.

Partida debutează în fa
voarea gazdelor, Nechimiș pitan de echipă) își încu- 
șutînd puternic, dar porta
rul Perneș (care va limi
ta scorul) are prima inter
venție salvatoare. După al
te două ratări (Colceag și 
Postelnicul, în min. 9 
produce deschiderea : 
rului: juniorul Păuna (de 
la meci la" meci tot 
bun !) centrează și Nechi
miș înscrie: 1—0. Urmează 
un sfert, de oră de excep-

ii

>

l

i

superb (la pasa lui Postel
nicul, înscriind golul trei 
al gazdelor; în minutul ur
mător, Negrea sancționea
ză desincronizarea apără
rii- Minerului „așezînd"- 
mingea la vinciul porții 
lui Marton (și el neatent), 
reducînd din handicap*: 
3 —1. Va Urma, peste două 
săptămîni, în ultima etapă, 

replică' din partea porta- ’ derby-ul campionatului — 
rului advers și 2—0. partida Minerul Lupeni —

Cea de-a două repriză F.C. Maramureș Baia Ma- 
este mai echilibrată; e- 
chipele arătînd că resimt 
oboseala unei partide, dar 
mai ales cea a unui cam- 
pionat aflat aproape^ de 
ultimul fluier. JEgalitatea 
disputei este sublîhiată și 
de faptul că- ambMe echi- 
pe au înscris fn cea de-a 
doua repriză cîte un gol, 
în min. 69, Vaidasegan (că-

ție al lui Postelnicu (dumi
nică, cel mai bun jucător 
al Minerului), dar ghinio
nul — poate ; și imprecizia 
— îl fac să rateze trei o- 

■ ■ ’ " ; 26 
aceist „vine* și al doilea; got al 

gazdelor: o pasă „printre" 
a lui Nechimiș, îl găsește 
demarcat, în careul oaspe
ților; pe Colceag, șut fără •

15. pd .i <.u comportat 
foarte bi.ie, ți de această 
dată, iucătorul-anteenor 
loan- ȘcoKțca și colegii săi 
d® echipă Ion Vraja,. Mi
hai Moțcu, Bella Schuller, 
Iosif Viacre și Dorii Bo- 
losin, căpitanul echipei.

Joi, 1-9 iunie, echipa din 
Vulcan r.e \a deplasa !<i 
Sibiu, unde var disputei fi
nala cu cîșțigătoareai între
cerii dintre* C.F.R. Timi
șoara ,i Oii apia Reșița, m 

• cazul victoriei, va abține 
s dreptul de â evolua; îrr di

vizia A. Succes echipei din 
Vulcan în tentativa de 
promovare î:i primul eșa
lon! (O. GEORGESCU)

șutind puternic, dar porta- nunează evoluția foarte 
bună și aniversarea celor 
26 de ani printr-un șut

re urmînd a constitui, u- 
na dintre variantele răs
punsului: cine va promova 
în prima divizie a țării, 
din seria a III-a a eșalo
nului secund? Printr-un joc 
la fel de bun și o evolu
ție corectă, sportivă, echi
pa din Lupeni ar putea în
clina; balanța către împli
nirea dorinței iubitorilor 
de fotbal din Valea Jiului, 
Jiul Petroșani, în divizia 
A.

Alexandru TĂTAR

1 se
sco

mai

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A

Un punct, pentru promovare!

REZULTATE TEHNI-
; CE: Strungul Chișineu 

Criș — Obilici Șînmartinu 
Sîrbesc 4—9, Unirea
Tomnatic — C.F.R. Si
meria 4—2, Victoria Că-

Caransebeș — Minerul 
știință Vulcan 5—-3, Mi
nerul Certej — Unirea 
Sînnicolau Mare 3—0, Șoi
mii Lipova — Dacia O- 
răștie L—:2’(!?), U.M, Ti
mișoara — C.S.M. Lugoj

lan — Victoria C.F.R. Ca- i_4 (ț?), Minerul Paro- 
ransebeș 0—1 (!?), C.S.M. șeni — Rapid Arad 1—0.

can ,în vreme ce BăltarU, 
i s-au 

aflat, în șase rînduri, fa-

1 MINERUL PAROȘENI — c_.. _____ __ .
RAPID ARAD 1—0 (0—0). Henzel și Lăzăroiu 
Miza deosebită a partidei -— -«-j.
— se întîlneau candidatele ța în față cu ultimul apă- 
la promovare — și-a pus rător advers. In istoria 
amprenta mai ales pe preș- partidei mai contează un 
tâția jucătorilor gazdelor.
Partida s-a desfășurat în 
nota de dominare catego
rică a minerilor, dar - 89 
de minute tabela de mar
caj a rămas imaculată, pen
tru că Hădărean (20) a șu
tat în bară, aceeași neșan
să a avut-o Băltaru (47) la 
lovitura de pedeapsă acor
dată în favoarea echipei 
sale; în min. 65, o altă in
fracțiune în careul rapidist 
* fost sancționată prin pe
nalty, ratat și acesta de Li- 
xandru, care a șutat ală
turi. Arădanii s-au „încu
iat" în careul lor, de fapt 
n-au expediat decît două 
șuturi? spre poartă "lui Cre-

Fotbal, 
divizia C

amănunt „de modă", în 
prima repriză, în formația 
gazdelor, a evoluat, după o . 
lungă absență, antrenorul 
secund Ion Popescu, imi- 
tînd „casele" mai mari, 
precum Iordănescu și Che- 
ran. Unicul gol al întîlni- 
rii s-a marcat în ultimul 
minut de joc, cînd centra
rea înapoi a lui Băltaru a 
fost reluată, cu capul, de

Leleșan, peste buchetul de 
apărători adverși, în stin
gă portarului Victorie 
prețioasă, care apropie vi- 

• sul minerilor de realitate.
Pentru aceasta, în ultima 
partidă; la Dacia Orăștie, 
deținătoarea „lanternei ro
șii", care nu mai are șan
se de supraviețuire: în al 
treilea eșalon, ei au nevoie 
de un singur, punct! Lup- 
tînd cu abnegație, prestînd 
un ’.joc la valoarea poziției 
în. clasament, minerii pot 
aduce: satisfacția mult aș- 
teaptată suporterilor lor.

MINERUL PÂROȘENI 
Crecan? — Eiodenciu, Le
leșan, . Hădărean,; Rusu 
G. Birsan, Lăzăroiu, I. Po
pescu (Lixandru), MatUla 
— Henzel (Neiconi), Băltaru.

Sever NQIAN , •

CLASAMENTUL

1. MINERUL PAROȘENI 29 16 5 8 57-26 53
?. C.S.M. Lugoj ; 29 16 3 10 45-30 51

3. Rapid Arad 29; 116' 1 12 56-36 49
4. Unirea Tomnatic 29 15 3 11 56*40 48
5. U.M Timișoara 29 13 6 10 46-37 45
6. Strungul «Chișineu 29 14 2 13 41-25 44
7. Minerul Știința Vulcan 29 13 5 11 46-33 44
8. Șoimii Lipova ■. 29 13 4 12 49-49: 43
9. Obilici S. Sîrbesc, r 29 12 4 13 52-38 40

10. Victoria Călan 29 12 3 14 27-53 39
11. C.F.R. Simeria 29 12 2 15 43-51 38
12. C.S.M. Caransebeș 29 11 5 13. 29-41 38
13. C.F.R Victoria' 29 11 3 15 33-50 36
15. Minerul Certej 29 10 4 15 31-50 34
16. Dacia Orăștie 29 10 4 15 29-58 34
ULTIMA E T A P

Minerul; Știința Vulcan 
— Șoimii Lipova, Dacia 
Orăștie — Minerul Pâro- 
șeni, C.F.R.’ Simeria — 
U.M. Timișoara, Unirea 
Sînnicolau Mare — Strun-

A : Chișineu Criș, Rapidgul Chișineu Criș, Rapid 
Arad — C.S.M. Caranse
beș, C.F.R. Victoria Ca-™, 
ransebeș — Minerul CeK 
tej, Obilici Șînmartinu 
Sîrbesc — Victoria Călan, 
C.S.M. Lugoj — Unirea 
Tomnatic. î . ;

CIUDAD DE MEXICO 16 
(Agerpre ). La Leon, în 
optimile de •mală ale Cam- 
pionatuihi mondial* de fot
bal din Mexic, formația 

I Bfelgiei a; întrecut cig sco
rul de 4—3 (0—1, 2—2 — 

.'după p elnngiri) echipa 

.. U.R.S.;-;. .și s-a? calificat? in 
sfertrn- > «. » fin.ilă a'e 

- compe* . Golurile «iu 
î fost 'laser"

55), CeulCsaa'us (min.

sen (min;: 
Belanov (t 
ultimii 1 di 
11 nl).

Pai'f’i.’.i 
ta de dc 
datei 
cursul cele? 90 de minute 
regulănTen-t: 
condus- de 
le goluri? fi 
Beliinpv;>ja 

» lui Za va rd1
2—1 pdritea 
vietiei.
două. lovift

.’..șutUrila 
remci.uk, dar cei care în
scriu t b Igienn, Ceule- 
mans -g *. -.d în min. 77, 
In pi. im.,' i fundașul Do
mol și ;ni ilocașul Claessen 
marchează două goluri 'de
cisiv , pen.) Ij-ul tiansfor- 
mat de d nov în minutul 

? 110 stabl ir.d scorul,, final:
4—3 io furoarea Belgiei.

CUJD țD DE MEXICO 16 
(Age:p. ■■ >. Formația Me
xicului u făcut duminică, 
în fați ini> i echipe a Bul
gariei pa. « însemnată, cel 
mai bun meci al său la 
actualul > .i’ ipionat mon
dial. In fața a 114 550 spec
tatori, fotbaliștii 
impulsionați de

, zentul Negrete, 
primului gol, în 
cu un splendid 
plonjon, din unghi, de. la 
16 m, al doilea gol fiind 
înscris de indașul ,Servin, 
în mia. >:;'), au reușit cea 
mai bu; i ; • •rformanță a 
lor în cele 9 participări la 
turneul iv:al al Campiona
tului ’’id’’1, urmînd să 
întîliie.'i'..-,'i ta sferturile de 
finală, !.:i Monterrey, pe 
Cîștigătoăi'ca meciului Ma
roc ;-r R i ',: Germania.

finală'
Golurile

i‘ de: Scita (min.
. 77), 

.101) și Cîaes- 
.07), respectiv 

27; 70 Și 110, 
î lovitură, diî la

a început în no
tare a seiecțio-

■ ■H. e, care, m

'•

hire de joc, a 
două' ori, aitrbe- 

îH'fid marcate’ de 
a două pase- ale 
> ' La scorul de 
J fotbaliștii so- 
•?tia au avut și. 
uri în bară, la 

.iii Belanov și la
ctat cei care

mexicani, 
omnipre- 

(autdrul 
min. 35, 
șut; din

remci.uk
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întreprinderea minieră LivezemiN LU/Mte
Anul Internațional al Pâcii

Acțiuni • Luări de poziție • Documente
. PARIS 16 (Agerpres). La 

Paris s-a desfășurat, dumi
nică, o amplă demonstra
ție populară, mareînd des
chiderea în Franța a Festi
valului păcii și dezarmării.

In primele rînduri ale 
demonstrației se aflau mem
bri ai Comitetului francez 
„Apelul celor 100”, care a 
inițiat festivalul, sub de
viza încetării tuturor ex
periențelor nucleare, a- 
bandonării militarizării 
șrațiului extraatmosferic și 
adoptării de măsuri con
crete de dezarmare.

La manifestații partici
pă și delegații străine.

☆

GENEVA 16 (Agerpres). 
Modalitățile de a se evita 
Un război nuclear și a se 
asigura încetarea cursei 

înarmărilor s-au aflat în 
centrul atenției unei reu
niuni „Pugwash” desfă
șurate la Geneva. Au par
ticipat oameni de știință și 
experți în probleme mi
litare din 20 de țări, rela
tează agenția TASS.

In intervențiile lor, nu
meroși participanți au re
levat importanța neextin- 
derii cursei înarmărilor în 
Cosmos și și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu 
intențiile S.U.A. de a nu 
mai respecta Tratatul 
SALT-2.

☆

BONN 16 (Agerpres). O 
amplă manifestație în fa-

- - --- ; . ■ --—4

Sesiunea 
guverna tor i lor 

A. I. E. A.
VIENA 16 (Agerpres). La 

Viena s-au desfășurat lu
crările sesiunii guvernato
rilor Agenției Internațio
nale pentru Energie Ato
mică (A.I.E.A). Atenția 
principală s-a acordat dis
cutării multilaterale a 
complexului de măsuri ne
cesare creării unui regim 
internațional de dezvolta
re a energeticii atomice în 
condiții de securitate. Con
siliul — relatează TASS — 
a aprobat propunerile în 
vederea extinderii conside
rabile a programului de 
activitate a agenției în 
domeniul securității nu
cleare, elaborării de con
venții pentru un sistem de 
anunțare operativă și a- 
cordarea de informații ne
cesare în cazul unor avarii 
la centralele electrice ato
mice și creării unui me
canism pentru acordarea 
de ajutor reciproc rapid în 
cazul apariției unor situa
ții periculoase.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Confruntarea
decisivă; Unirea : Dispa
riție misterioasă; Pa- 
rîngul: Profetul, aurul și 
ardelenii.

LONEA; Spectacol la 
Miraj.

VULCAN - 
rul: Ostaticul.

LUPENI - 
Hotel Central.

URICANI: O 
ciudată

Luceafă-

dragoste

Cultural:

drumul

voarea păcii s-a desfășu
rat în orașul Freising din 
Republica Federală Germa
nia. Peste 12 000 de per
soane — reprezentanți ai 
diferitelor partide politice 
și ai mișcărilor în favoarea 
păcii — s cu pronunțat 

. pentru încetarea cursei 
înarmărilor, în; primul find 
a înarmărilor nucleare, ma
nifestația desfășurîndu-se 
sub lozinca „Vrem să trăim 
fără bombe atomice!”.

TOKIO 1'3 (Agerpres), O- 
rașul Năha. centrul admi
nistrativ ai insulei japone
ze Okinawa, a fost decla
rat zonă fără arme nuclea
re. Intr-o rezoluție adopta
tă 
lă, depu 
că

, armelor 1 
te asigur

de Adunarea municipa-
Ițații au subliniat 

numai prin lichidarea 
nucleare se poa- 
a securitatea pla

netei și apărarea civiliza
ției umane.

Reali tățț social-economice din 
țările în curs
OUAGADOUGOU 16 (A-^ 

gerpreS). Autoritățile din 
Burkina Faso acționează în 
prezent,' în colaborare cu 
F.A.O.' și cu alte organisme, 
pentru realizarea unei po
litici de dezvoltare regio
nală pe plan economic și 
social, precum și de luptă 
împotriva deșertificării.

O atenție deosebită se 
acordă, totodată, amelio
rării situației sectorului sa
nitar, prin asigurarea atît 
a condițiilor tehnico-medi- 
cale, cît și a unor cadre 
calificate.

Ploile de lungă durată 
din ultimele zile au creat 
o situația dificilă în regiu-. 
nile din nordul și centrul 
Italiei, In zona Ortolano, 
din apropierea orașului A- 
quila, în centrul țării, unde 
se află o mare centrală hi
droelectrică, nivelul apei 
din lacul de acumulare a 
depășit cotele de securita
te a construcției, creîn- 
du-se pericolul ruperii di- pompieri de la fața locu- - x •
guluL Locuitorii din loca- lui. Potrivit primelor ești- “ce pragheze sint parcurse 

laple 1 rvecinate au fost 
evacuați.
INCENDIU Ol i'ASTATOR

Cel puțin. 15 persoane în
tre care 13 pompieri și-au 
pierdut viața într-un in
cendiu de pădure declan
șat în zpha Agueda, la 260 
kilometri nord de capitala

_ N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

-TV
20,00
20,20 Aetnhlitâțeâ în eco-, 

noime, ' . '
Iftfâp’lHiri. hotărâ
rile forumului țără
nimii ’■ ■ -

20,35 Epoca Nicolae 
timpL al 

înfăptuiri

Pînă în prezent, în cir
ca 1 000 de orașe și așezări 
din Japonia a fost luată 
hotărîrea de a declara lo
calitățile respective zone a- 
le păcii, libere de arme 
nucleare.

&
16 (Agerpres). 
legate de necesi-

a-
sa- 
ale 
Eu-

VIENA
Probleme _ „
tatea consolidării păcii și 
destinderii pe arena inter
națională, a eliminării pe
ricolului unui război nu
clear au fost examinate la 
Viena de Secretariatul Fe
derației Internaționale a 
Rezistenților Antifasciști 
(F.I.R.A.) Declarația^ 
doptată cu acest prilej 
Iută noile propuneri 
statelor socialiste din 
ropa, avansate la recenta 
Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia, cu pri- 

; vire la reducerea trupelor 
și armelor convenționale de 
pe continentul nostru.

de dezvoltare
DELHI 16 (Agerpres). La 

Varanasi au fost inaugu
rate lucrările pentru rea
lizarea unui proiect de tra
tare a apelor reziduale de
versate în fluviul Gange. 
Varanasi este unul din cele 
30 de orașe situate de-a 
lungul fluviului Gange, în 
care vor fi construite ast
fel de unități industriale. 
Proiectul face parte din- 
tr-un program amplu, eșa
lonat pe cinci ani, pentru 
depoluarea apelor fluviu
lui Gange.

Portugaliei. Din cauza vîn- 
tului incendiul nu a putut 
fi pus sub control, autori
tățile trimițînd întăriri mi
litare celor peste 350 de

mări, peste 5 000 de hecta
re de pădure âu fost dis- 
truse. . ‘

In ultimele zile, în Por
tugalia s-a manifestat, un 
puternic val de căldură; cu 
temperaturi de peste 37 
grade Celsius, care ă fa- ' 
vor.—t producerea incen
diilor.

, ■ de fier — documen
tar. (color)

21,00 Antologia teatrală.
— Pagini din drama

turgia luptei pen
tru apărarea ființei 
naționale a popo
rului român.

21,50 Telejurnal.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea specială „Loto-2" 
Ț din 15 iunie 1986

- FAZA 1 ’ ‘
Extragerea 1:
52, 25. 57, 59 '
Extragerea 2-a : ;-

U 3'9, 33. 43, 22 M <

TOVARĂȘUL ERICH HO
NECKER, secretar ; gene- 

a 
al 
al

ral al C.C. al P.S.U.G., 
fost reales președinte 
Consiliului de Stat 
R.D.G. de Camera Populară 
a R.D. Germane, întrunită 
la Berlin, în prima sesiu
ne a noii sale legislaturi. 
Camera Populară l-a rea
les, totodată, pe Erich Ho
necker în funcția de pre- 
ședite al Consiliului Na- 

. țional al Apărării.

In funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., a fost reconfir
mat Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., iar Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
a fost reales președinte al 
Camerei Populare — tran
smite agenția A.D.N.

ORGANIZAȚIA PENTRU 
ELIBERAREA PALESTI
NEI a dat publicității 
la Alger un co
municat în care se cere co
munității arabe să acțio
neze în direcția încetării 
imediate a luptelor din , 
zona taberelor de refugiați 
palestinieni din sudul Bei
rutului, punînd astfel ca
păt violențelor cărora le 
cad victimă și un număr 
mare de persoane civile.

TRIBUNALUL FEDERAL 
AL S.U.A. a aprobat vînza- 
rea^agenției United Press 
International (U.P.I.) către 
magnatul mexican Mario 
Vazquez-Rana, informează 
agenția U.P.I.

PREȘEDINTELE ADU
NĂRII NAȚIONALE Con
sultative a Iranului (Majli- 
sul), Akbar Hashemi Raf
sanjani, a fost reales în 
această funcție pentru o 
perioadă de încă un ah, în 
cadrul unei ședințe a fo
rului legislativ al țării, in
formează agenția IRNa.

POȘTA PNEUMATICA
P'oșta pneumatică din 

Praga are lungimea Ț de 
peste 60 de kilometri, le* 
gînd 46 oficii poștale și 
alte instituții din capitala 
cehoslovacă. Conteinerele 
cu trimiteri poștale urgen
te parcurg conductele „mi- 
nimetroului” praghez . cu 
viteza de 10 metri pe se
cundă, transportînd scri
sori și mici coletel Anual,’ 
conductele poștei pneuma- 

de aproximativ un milion 
de trimiteri poștale.
• , ■ ■ ATENTATE

In orașul Bastia (Corsi
ca) au fost comise, dumi
nică seara, trei atentate te
roriste, soldate cu patru ră
niți și. pagube materiale, 
informează agenția France 
Presse.

Extragerea 3-a:
75, 74, 60, 47
FAZA 2-a
Extragerea 4-a
62, 59, 10, 60
Extragerea
32, 73, 40,
FAZA 3-a
Extragerea
52, 45, 43, 2, 48, 73
Extragerea 7-a:

. 24, 18, 7, 14, 55, 35 /
Fond total de cîștiguri

■ 1 415 996' lei; - '

5-a :
17

6-a:
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încadrează direct sau prin transfer:
■ lăcătuși subteran pentru echipa „SER 

VICE“.

Retribuirea se face în acord direct după 
lucrările executate independent de producția 
realizată pe întreprindere.

■ pensionari limită de vîrstă (pînă la 
55 de ani) pentru activitatea de subteran.

Relații suplimentare, zilnic la biroul 
personal, telefon 43462 sau 43822 interior 123.

Inspectoratul silvic județean 
Hunedoara-Deva

organizează concurs pentru ocuparea, prin 
transfer în interesul serviciului, a următoarelor 

posturi vacante •.

■ 1 post contabil șef Ocol silvic Petrila.

■ 1 post contabil șef Ocol silvic Petroșani. 
Concursul are loc în ziua de 20 iunie

1986, ora 10, la sediul Ocolului Silvic Petro
șani.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
«fe Legea nr. 12/1971. , .

Informații suplimentare la telefon 43275.

Funicular, nr.

legitimație de 
numele Boero- 
eliberată de

VIND Dacia 1300, nouă. 
Telefon 43390. (8313)

VIND Dacia 1300, stare 
bună și Wartburg 1000, sta
re bună cu piese de rezer
vă 1 (caroserie). Strada Tu
dor Vladimirescu, bloc D2, 
ap. 58 Lupeni. (8301)

VIND Dacia 1300, Lupeni, 
telefon 60401 acasă, telefon 
60669 serviciu, Durghines- 
cu Liviu. (8277)

VIND Skoda 120 L, per
fectă stare. 
4, Lupeni.

PIERDUT 
serviciu pe 
su Viorel, 
I.M. Paroșeni. O declar nu
lă. (8304) • '

PIERDUT carnet student 
pe numele Kovacs Iudith, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (8303) <

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rusu 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (8302)

PIERDUT ștampilă I.C.S. 
MIXTA LUPENI, unitatea 
nr. 172. O ' 
(8300)

PIERDUT 
serviciu pe 
Constantin, 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă (8305)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Silvă- 
șan loan, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(8306) ■ A • • ' •

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ghindă 
Luchian, eliberată de pre- 
parația Coroești. O de
clar nulă. (8308)

PIERDUT carnet student 
pe numele Bejinariu Vale- 
riu, eliberat de Iijstitutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul; (8309).

declar nulă.

. FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a scumpei lor soție, mamă și bunică 

IORDACHESCU MARIA 
Inmormintarea azi,; ora 17,30, cortegiul fu

nerar pleacă din strada 30 Decembrie, bloc 19, ap. 
18 Petroșani. (8314)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vartic 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (8310)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Benga 
Pavel, eliberată de I.M. Pa
roșeni. O declar nulă. (8311) 

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 7170, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(8289)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gașpar 
Vasile, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(8298) ; î

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pop Gheor- 
ghe, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (8297)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arian 
Neculai, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(8296)

PIERDUT carnet student 
pe numele Kovacs Ioan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani, II declar 
nul. (8288) 

legitimație de PIERDUT carnet student 
numele Duțan pe numele Hoca Pavel, e- 
eliberată de liberat de Institutul deliberat de Institutul de 

mine Petroșani. II declar 
nul. (8289)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi
trescu Octavian, eliberată 
de IACCVJ Petroșani. O 
declar nulă. (8291)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dumitrescu Oc
tavian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (8292)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balog 
Ilinca, eliberată de FMP 
Petroșani. O declar nula. 
(8293)
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