
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

asigură întărirea ordinii și răspunderii înSub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general ăl Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri, 20 iunie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In prima parte â ședinței, au fost supu
se dezbaterii și aprobării Comitetului Politic Executiv o serie de documente privind dezvoltarea econornico-socială a țării. în actualul cincinal și perfecționarea în continuare a activității în acest domeniu. Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța deosebită a acestor documente, elaborate sub îndrumarea perina- nentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și 

a dat — și cu acest prilej — o înaltă a- preciere contribuției esențiale a secretarului general al partidului la stabilirea și fundamentarea planului și programelor de dezvoltare econornico-socială a țării, la mobilizarea și stimularea tuturor energiilor și forțelor’ creatoare ale națiunii în vederea îndeplinirii în. condiții cit mai bune a prevederilor actualului cincinal, a ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație, a .transpunerii neabătute în viață a Programului de edificare a societății socialiste și comuniste pe pămîntul României.Comitetul Politic Executiv a examinat 
•Programul privind înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român pentru dezvol
tarea intensivă a economiei naționale în 
perioada 1986—1990. S-a apreciat că programele de măsuri — pe ramuri, ministe
re, centrale și întreprinderi — privind perfecționarea organizării producției și a muncii, elaborate din inițiativa secretarului general al partidului, asigură accentuarea laturilor calitative ale creșterii economice, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, mobiliza
rea mai puternică a resurselor existente, sporirea continuă a eficienței, amplificarea participării țării noastre la circuitul economic mondial.Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de asemenea, Programul privind perfec
ționarea sistemului de‘ finanțare și credi
tare a activităților economice și a norma
tivelor economico-financiare. A fost relevat faptul că prin măsurile stabilite se 

acest important sector de activitate, gospodărirea cu înaltă eficiență a tuturor resurselor materiale, de muncă și bănești, aplicarea cu bune rezultate a noului mecanism economico-financiar și obținerea, pe această bază, a unor rezultate economice superioare, creșterea rentabilității și a beneficiilor care să ducă atît la sporirea contribuției unităților productive la constituirea fondurilor generale ale societății, cit și a mijloacelor necesare autofinanțării întregii activități.Comitetul Politic: Executiv a examinat 
Proiectul planului național unic de dez
voltare econornico-socială a Republicii So
cialiste România în cincinalul 1986—1990, apreciind . că, prin prevederile și orientările sale, proiectul de plan asigură, în spiritul orientărilor și hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului, o mai puternică mobilizare a resurselor materiale și umane ale țării, a posibilităților sporite de care dispune economia națională, prin trecerea cu hotărâre la o dezvoltare economică intensivă, la creșterea eficienței în toate domeniile de activitate, la realizarea unei calități noi, superioare, a muncii și vieții întregului popor.Comitetul Politic Executiv a analizat, totodată, Proiectul planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare pe 
perioada 1986—1990, care asigură înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, punerea deplină în valoare a tuturor rezervelor de creștere a producției vegetale și animale, în vederea satisfacerii în condiții cit mai bune a cerințelor de consum a- le populației, a altor nevoi ale economiei naționale, ridicării neîntrerupte a bunăstării întregului popor.Comitetul Politic Executiv a aprobat în unanimitate toate aceste documente și a hotărât ca acestea, cu îmbunătățirile propuse în cadrul ședinței, să fie supuse dezbaterii Plenarei' Comitetului Central al partidului și, apoi, Marii Adunări Naționale.In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat Raportul cu privire la a-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Mina Paroșeni, cu planul semestrial îndeplinit
Creșterea productivității muncii. 

Ia temelia succesului
■ PESTE 30 000 TONE DE CĂR

BUNE EXTRAS SUPLIMENTAR DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI ■ Productivi
tatea muncii depășită la nivelul în
tregii activități cu 271 kg pe post, în 
subteran cu 413 kg pe post, în căr
bune cu 823 kg pe post, în abataj 
cu 1 723 kg pe post ■ Fruntași ai 
fruntașilor sînt MINERII SECTORU
LUI I CU 23 343 TONE EXTRASEIn cursul zilei de ieri, minerii de la Paroșeni au extras ultimele tone de cărbune aferente sarcinilor de plan pe primul semestru din acest an. realizând astfel un nou și important succes pe frontul cărbunelui. Depășin- du-și ritmic sarcinile de plan și în această lună, minerii de la cea mai mecanizată mină din Valea Jiului — I.M. Paroșeni — au extras, la zi. peste prevederi 3611 tone de cărbune, făcînd ca V _________________

plusul acumulat de la începutul anului să ajungă la peste 30 000 de tone. Ritmicitatea și constanța depășirilor, care caracterizează activitatea acestui colectiv fruntaș al Văii Jiu’ui nu sînt în- tîmp’ăleare. Ele oglindesc prejeupările constante pentru introducerea noului, buna organizare a muncii în subteran și folosirea la înalți parametri tehnologici a complexelor mecanizate, a combinelor de abataj și de

; DW TOATE ȚĂRILE, UWȚl-VÂt

w »

PESTE PREVEDERI ■ Productivități 
medii de 22-23 tone pe post, cu vîr- 
furi de peste 30 tone pe post au ob
ținut minerii din brigăzile conduse 
de IOAN DIACONU, FRANCISC FA- 
ZAKAȘ, care exploatează abataje 
frontale echipate cu complexe de 
mare înălțime - CMA-5 H ■ SAR
CINILE DE PLAN SEMESTRIALE ÎN
DEPLINITE CU 10 ZILE MAI REPEDE.înaintare, a celorlalte U- tiiaje dm dotare, care au dus și vei duce în continuare Ia depășirea productivi căiți muncii și, implicit, la creșterea cantității de cărbune extras. Faptul că productivitatea muncii a fost depășităîn acest an atît pe întreprindere, subteran, cărbune și abataje demonstrează că există o corelare perfectă

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

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

„Laudă omului muncii și creației sale“
Temeiuri ale optimismului din sectorul III al I. M. Dîlja

A fir mar e plenară a spiritualității

Ce-a de-a VH-a ediție a Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale“ s-a încheiat. Indiscutabil, ea a constituit un succes în ceea ce privește participarea maselor la actul de cultură. Obiectivele pe care organizatorii, în principal Consiliile muni
Noi abatajeții aceste zile se finalizează și vor intra în funcțiune două abataje la mina Ani- noasa. Este vorba de o capacitate de producție, în stratul 7 vest, dotată cu complex mecanizat, utilaj la care ortacii din brigada lui Gheorghe Vislă montează ultimele 3 din cele 37 de secții, urmînd ca tot 

ei să exploateze instalația.

CONSTANTIN IOVANESCU, 
secretar al Comitetului municipal de partidcipal și orășenești de e- ducație politică și cultură socialistă, comitetele municipal și orășenești de cultură și educație socialistă, consiliile municipal și orășenești ale sindicatelor, celelalte instituții • de cultură și educație din Valea Jiului și le-au propus, au fost pe deplin realizate.O privire de ansamblu . asupra acțiunilor cuprinse în Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural- educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" dovedește seriozitatea, simțul de răspundere de care au dat dovadă factorii de cultură și educație din întregul municipiu implicați în organizarea manifestărilor’ Am a- sistat la acțiuni politico- ideologice și cultural-educative interesante, .atractive care au reunit un număr însemnat de oameni ai

Secvențe din cronica întrecerii socialiste

In felul acesta, producția sectorului III va crește cu 200 de tone pe zi.Tot în aceste zile . va demara și cel de-al doilea abataj, a cărui pregătite s-a încheiat. Amplasat în stratul 3, frontalul cu susținere individuală și puș- caie va avea o producție de ?C0 de tone de. cărbune pi zi. (S.B.) 

muncii din municipiu, an- trenîncl aproape toate forțele culturale de care Valea Jiului dispune.Unul dintre cele mai importante obiective ale a- cestei luni de efervescență spirituală l-a constituit organizarea acțiunilor în sprijinul producției. Se poate afirma că acest obiectiv major ă fost pe deplin realizat, acțiunile, în. majoritatea lor, constituindu-se ca un real sprijin al producției. Ami ntim aici de-. clararea de către fiecare întreprindere a unor zile- record în producție, mesele rotunde,. dezbaterile, simpozioanele, schimburile de experiență organizate în întreprinderi și instituții care au avut ca temă introducerea progresului tehnic în toate domeniile de activitate industrială, în mod deosebit în minerit și în construcția de utilaj mi-
Succese aleColectivul de muncă de la Regulat - ui de circulație și mișcare din Petroșani raportează, la zi, un fructuos bilanț de muncă. Astfel, indicatorul de trafic de mărfuri și călători a fost depășit eu 1,2 la sută, paralel cu creșterea vitezei de circulație cu 2 procente. De subliniat faptul că în centrul preocupărilor a stat transportul cărbunelui 

cier, creșterea productivității muncii, obținerea lirei noi calități în producție în condițiile reducerii permanente a consumurilor de materii prime și e- nergie s-au dovedit a fi bine organizate, - abordînd „la concret" fiecare problemă a producției luată în discuție.In ceea ce privește acțiunile politico-educative, acestea au abordat o problematică majoră a . vieții. /Amintim simpozioanele „Dezvoltarea culturii românești în Epoca Nicolae Ceaușescu", „Fluxul. informațional în lumea con- tempoiană", schimbul de experiență cu tema „Creșterea conștiinței- socialiste a femeilor, a spiritului lor revoluționar, factor hotărâtor în mobilizarea acestora la înfăptuirea exemplară a obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului și Conferinței Naționale a Femeilor", ac- 
(Contir.nare în pag. a 3-a)

ceferiștilorenergetic și al celui destinat siderurgiei, în acest scop formîndu-se 27 de trenuri în plus față de garniturile planificate, răspun- zîndu-se astfel unor solicitări de vîrf în anumite perioade. Concomitent s-a înregistrat și reducerea duratei de staționare a vagoanelor cu 2 la sută, în comparație cu indicii prevăzuți. (S.B.)

„Primul semestru il lom încheia 
cu sarcinile de„Incepînd de astăzi vom crește realizările zilnice cu cel puțin 100 de tone de cărbune. A intrat: în funcțiune și cel de-al.v patrulea abataj, așa că linia de front este asigurată să ne realizăm și depășim ritmic sarcinile de plan zilnice. In această lună trebuie să recuperăm minusul de 433 tone înregistrat în primele cinci luni și să încheiem semestrul I al anului cu un plus de cel puțin 200 tone de cărbune", a ținut încă de la început să ne precizeze ing. Ioan Reisz, șeful sectorului HI de la 

i M. Dîlja.Este un angajament asumat in numele colectivului pe care îl conduce» angajament realist ce poate fi îndeplinit de minerii sectorului I. Ei au demonstrat în nenumărate rânduri' că știu să se mobilizeze pentru a depăși momentele grele atunci cînd apar în activitatea lor din subteran. Faptul că unul din. a- bataje ieșise din funcțiune, iar cealaltă Capacitate de producție nu era pregătită pentru a începe imediat exploatarea cărbunelui, că au intervenit unele defecțiuni electromecanice și alte (Continuare in pag a 2-al
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greutăți, cu care s-au confruntat în prima parte a anului minerii clin doua brigăzi de bază ale sectorului, cele conduse de Nicolae Toma și Laurențiu Bur- lui, au dus la nerealizarea sarcinilor de plan pe primele cinci luni, așa cum arăta șeful sectorului, cu peste 4.00 de tone. Nici productivitatea muncii realizată nu s-a ridicat la nivelul sarcinilor planificate, deși aceasta ă crescut de ia lună la lună.IU luna iunie însă, prin- tr-o mobilizare de excepție a Întregului colectiv al sectorului sarcinile de plan au fost realizate ritmic. Productivitatea muncii, în prima jumătate a . acestei luni, a fost mai mare de- cît cea realizată în luna precedentă cu peste 160 kg pe post, atingîncl nivelul planificai. Ba mai mult, sarcinile de plan la producția fizică de cărbune au fost depășite în această perioadă cu -peste 100 de tone. Producția extrasă suplimentar, precum și in- traiea în funcțiune a u-
G. BOGDAN
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t Microinterviul saptămînii 
Evenimentele școlare 

în actualitatei
Ș Odată cu această zi, cînd este solstițiul de va- 
[ră, în viața școlară din Valea Jiului au loc evenimen- 
îte importante, caracteristice sfîrșitului anului de îri- 
|vățămînt. Despre aceste acțiuni ne-a informat prof. 
iMaria Simonfi, inspector la Inspectoratul școlar ju-
șdețean.— Astăzi încep exame- le de bacalaureat, încheie cursurile elevii din clasele a VIII-a și se închide anul sportiv școlar. Bacalaureatul se desfășoară piuă în 27 iunie constînd din lucrări scrise (limba și literatura română, matematică și o disciplina de specialitate — 21, 22, = 23 iunie), examene orale ' și susținerea lucrării de ■ absolvire (24—27 iunie). : Pentru elevii din clasele : a VIII-ase vor organiza, | în toate școlile, cursuri de 
l pregătire la limba română i și matematică, discipline- | îe la care va avea loc I testarea cunoștințelor pen- ! teu treapta I.
i — Mulii părinți ai absol- 
i cenților claselor a VIII-a se 
f interesează de înscrierile 
i elevilor pentru treapta 1. 
î Cînd au loc ?! — înscrierile pentruș treapta I se desfășoară în I. ■ perioada 21—27 iunie, teșii tarea cunoștințelor, (limba I română; matematică)’ în- | cepînd din 2 iulie. Pentru i treapta a 11-a și școlile

Răspundem, cititorilor• UN GRUP DE CETĂȚENI, Lui eni: Parte din problemele ridicate au fost juste și s-au ■ luat măsuri de Către organul orășenesc de partid Eu peni și I.C.S.M. pentru îndreptarea lucrurilor. In ee privește cetățeanul care ajută la raionul de lapte al magazinului din Bărbătenl, atesta nu va mai fi. primit în unitate.

TOAST PĂGUBOSNu mai puțin de opt conducători . auto au renunțat de... bunăvoie la permisele de conducere. întrucît au căzut victimă propriei lor nesăbuințe. Astfel, Petre Ghioăca (2 HD 836), Florea l.ungu (31 HD 5268), Ion Preda (31 HD .6854), Zoltan Benedec (3 CJ 495), Viluc Oniț (37 B 3982), Constantin Blânaru (1 HD 5492), Constantin Vasiu (3 IID 5585) și Ioan Voicitan (31 HD 8332) au fost surprinși eeent șofînd sub influența băuturilor alcoolice. Să sperăm că acest eveniment neplăcut din viața lo: îi va determina să nu mai... ridice paharul înainte de a pleca în cursă, fiindcă, precum s-a văzut astfel d- toasturi nu numai că sînt păguboase, dar te și îndepărtează de pasiunea sau, în cazul pro

profesionale înscrierile vor avea loc între 1—8 iulie, iar examenele se vdr susține incepînd din 9 iulie.
— Pînă la sfîrșittil ac

tualului an de învățămînt 
a mai rămas puțin timp. 
Ce acțiuni Vor măi avea 

- loc ?— Mai î'ntîi este festivitatea de încheiere a finului sportiv școlar, care se va desfășura astăzi du- pă-amiază pe stadionul „Jiul", înaintea meciului dintre echipele Jiul și Steaua. In săptămîna următoare elevi din clasa 1 participă în școli ia tradiționalele „Serbări ale abecedarului". Pînă în 29 iunie, cînd vom sărbători „Ziua pionierului" și vor aveai loc festivitățile de încheiere a anului de în- vâțșmînt, in toate școlile au loc recapitulări finale, sistematizarea și consolidarea cunoștințelor a- similate de elevi la . materiile studiate în acest .an.
T. SPATARU

• GIIERASIM PUIE. Pe- triîa: Am discutat problema cu directorul I.G.C.L. Petroșani de la care am aflat, că a avut loc o reducere de activități, cumnatei dv, desființîndu-i-se postul. Neavînd alte posibilități de reîncadrare, a fost îndrumată să se înscrie la Oficiul pentru probleme de muncă. (T.R.) fesioniștilor, de. meseria a- leasă.. Aviz amatorilor !
TRATAMENTCăzuți în patima vitezei sau vrind cu tot dinadinsul să braveze, unu conducători auto care efectuează depășirea altoi autovehicule, uită de prevederile regulamentului de circulație. Amnezii de acest fel au avut: ConstantinSburlea (3 HD 1285), loan Dumitru (3.1 HD 7847), „Gheorghe Pop (37 B 3915), Constantin Vodă (37 , B 3495), Vasile Bogdan (3 HD 6912) si Alfred Versanszki (3 HD 2702). Tratamentul este costisitor și de lungă durată. • ;

POLITEȚEDin Categoria celor care provoacă îngrijorare în traficul rutier, se remarcă, prin gradul dt periculozitate... nepoiiti coșii, în speță cei cae nu respectă: r'e- gvl'le de acordare a priorității. Intre ei s-au aflat:

(Urmare din pag. I)între posturile prestate în cărbune și cele prestate la celelalte activități auxiliare, care sînt la fel de importante pentru buna desfășurare a procesului de producție. Eficiența muncii minerilor de Ia Paroșeni este oglindită și în depășirea celorlalți indicatori econotnico-finan- ciari.Rezultatele bune obținute in primul semestru din acest an sînt rodul eforturilor depuse de întregul colectiv de mineri, dar merite deosebite a a- vut colectivul sectorului I care raportează la zi o producție suplimentară de peste 23 000 tone de cărbune. Din cadrul acestui colectiv s-au remarcat minerii conduși' de Vasile

O harnică și pricepută muncitoare din întreprin
derea de tricotaje Petroșani — Marinela Popa. Din 
miinile ei rezultă numai lucru de calitate* purtînd 
amprenta competenței profesionale și înaltei respon
sabilități fată de produsele fabricii.

Foto: Al. TĂTAR

Ioan Matin ar (1 HD 6665), Ioan Fulop (2 HD 9311), Vasile Danda (3 HD 2491), loan Răsc.oleanu (3 HD 3134), Georgică Dobre (1 HD 3727), Gheorghe Ber- cean (3.1 HD 7235) și Dumitru Graur, (31 III) 8276). Au. fost îndrumați, să descopere, în paginile regulamentului de circulație, normele de bună cuviință pe sosea.
RAGAZFiindcă mijloacele lor de locomoție deveniseră pericole publice itinerante, A- lexatioru Cliirilă (41 GJ 2692), Valentin Marin Stalled (3 HD 2661) și Teofil Dan Agălean (31 HD 8762) au fost Siliți să tragă pe dreapta, pentru a găsi răgaz de diagnosticare și lecuire a defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor, la volanul cărora, se urcaseră imprudent.

RECOMANDĂRIRecomandăm iubitorilor de fotbal care se deplasea

Cojocarii și Mihai Bărbă- caru, care folosind eficient complexele SMA 2 au obișnuit productivități medii de 14-15 tone pe post, depășindu-și astfel
€reștenea 

productivității munciisarcinile planificate la a- cest indicator cu aproape 3 000 kg pe post, contribuind în acest fel la plusul acumulat de sector ți de mină^Prin reali zarea Unor productivități medii de 22—23 tone pc post, minerii din brigada condusă de 1'rancisc Fazacas și-au. adus o contribuție deosebită la plusul de aproape 10 000 toile de cărbune pe care îl

ză astăzi, cu autoturismele, pentru a fi prezenți la atractivul meci de cupă Jiul Petroșani — Steaua București, să nu le parcheze în preajma stadionului, întrucît, dată fiind afluența deosebit de mare de spectatori, vor pierde timp prețios pentru a se reintegra în traficul rutier. Cît îi privește pe profesioniști, știți care sînt consecințele folosirii autovehiculelor proprietate de stat în inte-■ ies personali .
Duminică, 22 iunie a.c. 

au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

înregistrează de la începutul anului colectivul sectorului III. Eforturile depuse în această lună de colectivul sectorului IV de a se număra printre frun

tașii .minei au fost con-' cretizate m recuperarea integrală a minusului înregistrat în primele cinci luni și. obținerea -unei producții suplimentare față de sarcinile de plan la zi, de aproape 2000 to- constant ne de cărbune. Din ca-drul acestui sector s-au remarcat minerii din brigada condusă de loan Diacoriu care a reușit în această lună să obțină cu
ACȚIUNI DE MASĂ ALE CRUCII ROȘII

FAZA MUNICIPALA A CONCURSULUI 
GRUPELOR SANITARELa Petroșani s-a desfășurat ieri faza municipală a concursului grupelor sanitare ale Crucii Roșii. Au luat parte grupele sanitare cîștigătoare ale concursurilor de la nivelul localităților, mai puțin reprezen- ■ lăți vele comunelor Aninoa- sa și Banița. Evoluția formațiilor în concurs a ilustrat bună lor pregătire, rod al preocupării comisiilor și comitetelor de Cruce Roșie pentru educația sanitară a maselor, al străduințelor constante pentru instruirea membrilor grupelor sanitare depuse de medicii îndrumători, din rîndul cărora s-au detașat dr. Bogdan Murariu, George Dîrlea din Petroșani,

„Primul semestru îl vam încheia 
cu sarcinile de plan depășite** 1

nui nou abataj cameră sînt argumente care susțin optimismul șefului de sector, că sînt create toate condițiile pentru depășirea sarcinilor semestriale ae i mi. Punctul forte, ai sectorului, în această perioadă îl reprezintă brigadă condusă de Valerian Maxim, care, așa cum a demonstrat-o și în luna trecută, cînd a extras din abatajul cameră pe care îl exploatează peste1 200 tone de cărbune suplimentar sarcinilor de plan; prin condițiile pe care le are asigurate, poate să reediteze acest succes. Ritmic, productivitatea muncii a fost depășită în această lună, ca de altfel și în luna trecută, cu 1000 kg pe post, reușind să a- tingă productivități medii. 
de 8 tone pe post, cu vîrfuri de pînă la 13 tone pe post. însemnate creșteri de productivitate au înregistrat în această lună și mi
nerii dm brigada condusă de'Laurențiu Burlui, avînd condiții create ca pînă la sfîrșitul lunii să-și realizeze sarcinile de plan."Datorită' condițiilor deosebit de grele în care lu- 

(Urmare din pag l)

complexul CMA 511 și cu celorlalte utilaje din dotare, productivități, medii de 23-—24 ton epe post cu vîrfuri de peste 30 tone pe post. In- - cereînd să revină printre fruntași, minerii sectorului II au reușit în decada a doua a acestei luni să crească realizările zilnice la un nivel Superior sarcinilor de plan, recupe- rînd astfel o bună parte din minusul înregistrat în prima decadă.In întreaga perioadă care a trecut din anul în curs, minerii de la Paroșeni s-au preocupat de executarea lucrărilor de deschideri 
și pregătiri care să asigure noi șppruri la producția fizică de cărbune și în semestrul II al acestui an.

precum și alți medici - de la unitățile sanitare existente în localitățile Văii Jiului. In cadrul momentului festiv din finalul concursului, juriul format din medicii Ei Schelkcr, președinte, D. Cornescu, M. Bîrsescu, E. Tutor, N. Boa- jă, D. Coca. E, Cîrjan și secretara S. Nylas, a anunțat grupele sanitare ocupante ale primelor trei locuri: în ordine, reprezentativele I.P.S.R.U.E.E.M, (nota generală 10), I.M. Dîl- 
ja (nota 9,50)' și I.M. Paroșeni (nota 9,45). Odată cu felicitările pentru rezultatele obținute la concursul din Petroșani, urăm acestor formații succes deplin la faza județeană a concursului. (T.Ț.)

Qrcază și în această lună minerii conduși de Nico- lae Țoma (țnfiltrații mari de apa,, realizările obținute nu ș-au ridicat încă la nivelul sarciniloi planificate, cu toate eforturile depuse de ei. Dar, așa cum arăta șeful de brigadă, condițiile grele în care lucrează nu-i demoralizează, dimpotrivă, ei sînt con- știenți că trebuie să scoată cărbunele și din acest abataj care ridică destule probleme. Pînă la urmă greutățile vor fi depășite și brigada va ajunge din nou printre fruntașii sectorului și „minei, așa cum a lost pînă nu demult.'Eforturile-.'.și strădaniile depuse de minerii de la fronturile cțirect productive, cu sprijinul primit din partea echipelor de electromecanici conduse de Mihai Țurcanu, Trandafir Popescu, Vistian Iloaldă, Alfred Szilagy, loan Mîndrui loan Ticoș și al maiștrilor din cadrul sectorului, colectivul sectorului fii al I.M. Dîl- ja poate și trebuie să Crească realizările zilnice, astfel îneît angajamentul asumat de șeful de sector, în numele colectivului, să devină realizabil. : .LEGUME. După cum a^ flăm de la Mircea Ungu-
GOSPODĂREASCA, lectivul de muncă de■ atelierul / de armături din Paroșeni depune eforturi pentru gospodărirea și înfrunius. țarea incintei. Rezultatele se văd deja : o fîntînă arteziană a apărut în mijlocul zonei verzi de | aici. In plus, au fost colcc- 

I tate și repuse in circuitul | economic însemnate canti- 
I tăți de fier vechi. (Gh. B.)

Noile, dotări vor contribui la asigurarea apei calde și reanu, din cadrul Depozi- la funcționarea optimă tului Iscroni al C.L.F., în - — -perioada scursă din luna Co- iunie s-au livrat unităților de desfacere 296 de tone de legume. Pe primul loc se situează varza (173 tone). urmată de castfaveți (82 tone), roșii (66 tone), cartofi timpurii (51 tone) și altele. (MB)DOTĂRI. In baia minerilor de Ia Petrila au fost montate patru boilere și aparate d>- contraeurent.

la TH
băii. (I.D.)TURNEU. Teatrul . Stat „Valea Jiului" va treprinde săptămîna viitoare un turneu de șase zile în localitățile Văii Jiului, cu piesele „Cocoșelul neascultător" de Ion Lucian și 
iValiza cu fluturi" de Iosif Nagliiu. Spectacolele vor avea loc la Lupeni (luni și marți), Vulcan (miercuri, joi și vineri) și Uricani (sîmbătâ) (Al. H.)

de 
în-

CA.SATOR1I. La numă-l pe acest an al încheierii căsătoriilor se află trecute numele lui Gheorghe Ban ța și al Mirelei Manacu; urăm tinerei familii casă de piatră și fericire INAȘTERI. In acest an, pînă în prezent, în municipiul nostru s-au născut 750 de copii. Cel mai tînăr cetățean al Pctroșaniului este o fetiță, Izabela, fiica lui Ion și a Margaretei Bartha. (S.B.)

PROGAi.I. Pentru iubito- <______ _  _ _____ „„ ,,rii fotbalului, Clubul „Jiul", rul 170 din registrul gazda ospitalieră a atîtor ......competiții sportive de anvergură, a editat un excelent program de fotbal în care, în patru pagini bogat ilustrate, sînt prezentate cu lux de amănunte cele două echipe participante la ediția 1986 a „Cupei României" la fotbal — semifinale. Este vorba de Steaua București, și echipa minerilor, Jiul Petroșani. Date, cifre; comentarii, în două cuvinte „febra meciului". (Al. H.)

ALMANAH. A apărut, la chioșcurile de difuzare a presei, alamanhul revistei „Lumea" — „Caiet de vacanță ’86“. Cititorii pot afla amănunte despre evenimente ale actualității politice internaționale, sumarul fiind foarte bogat divers. (S.B.)
Rubrică realizată de 

C. T. DIACONU

a

II
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„Publicul vrea să rida - și nu oricum" Afirmare plenară a spiritualitățiiDin 1952. cînd a absolvit I.A.T.C.-ul, Iulie Dario, a dominat pur și simplu, printr-un farmec aparte, care este și ,va fi numai al lui, lumea copiilor. Cine nu-și amintește de Iura și Așchiuță prietenul său — păpușă, de lura cel mină de aur. desenator neîntrecut și de eroul desenelor sale, iepurașul? Pe Iunie Darie, cel totdeauna vesel, cel totdeauna tînăr. cîn- tînd, recitind, 'dcsenînd; dansînd. glumind l-am întîlnit la Petroșani, în pauza atît de scurtă dintre două spectacole cu piesa „O dragoste nebună, nebună, nebună".
— < Cum faceți, maestre, 

de rămîneți veșnic tînăr ?— Așa . precum femeile. Ele î.și folosesc, mai mult sau mai puțin conștient, farmecul. Și eu încerc același lucru. Cum o fac, nu pot s-o redau în cuvinte. Dacă aș putea... ,
— ...Probabil v-ați pier

de acest farmec tineresc.
Aveți totuși 34 de ani 

de sceană. Timpul nu v-a 
schimbat de loc...— ...Ba da. S-a schimbat și publicul. S-au schimbat și emisiunile TV. Am cam pierdut legătura cu copiii. Așa că, m-am hotărît să vin eu la copii. Din păcate, televiziunea face, emi- siuni cu copii și nu pentru copii.

— Vă plac atît de mult 
copiii ?— Enorm. Și pot spune 
că sînt un tată fericit. Fiul meu este deja regizor; a- vînd cîteva piese montate la Oradea sau Piatra Neamț, un premiu pentru regie, în orașul de la poalele „Pietricicăi". Chiar în momentul de față a realizat un nou spectacol cu „ \madeus" de Schaffer, la Oradea. După terminarea ultimei reprezentații de la Petroșani, mă voi îndrepta spre Oradea pentru a-i vedea spectacolul.

— O continuitate a pre
zenței Thaliei în familie...

„Columnă Jiurilor"Cu o săptămînâ în urmă 
a avut loc o nouă ședință a cenaclului „Columnă Jiu- rilor"/ al pionierilor din .municipiul Petroșani.Au participat peste 40 de copii și cadre didactice. S-au citit încercări poetice reușite, poezii frumoase cu teme deosebit de generoase — patria, .partidul, pacea, natura, părinții, munca. Am reținut cîteva nume de copii \ înzestrați cu harul scrisului și cu destul talent pentru vîrsta

Viața cenaclurilor

. — ...Și în familie și la teatru. Colectivul artistic de la Teatrul de comedie este într-adevăr o echipă : oameni de artă în majoritate foarte tineri, cu mariOaspeți ai Văii Jiuluicalități interpretative. Și în ceea ce pi ivește regia, preluăm tot ce-i bun, la noi afirmîndu-se mulți tineri. Unul dintre cei care se afirmă acum, semnînd regia spectacolelor noastre, este Nicolae Caramfil, o certă valoare artistică. Totul e ca la ștafetă. Am preluat o tradiție profundă, ca sensibilitate, ca public... Radu Beligan, Nine- ta Guști, Ștefan Ciubotăra- șu, pe noi, cei clin generația anilor cincizeci, ne-au invitat multe. De la noi învață alții. La Teatrul de comedie discutăm fiecare piesă, fiecare rol, fiecare scenă ca într-o-.familie. Es H. AEEXANDRI.SCU

Imagini de la „Nedeia Tulipanului".Teatrul, ca formă specifică de reflectare a realității, ființează în raport direct cu imperativele majore social-politico, ideologue estetice și filozofice ale epocii noastre, se confruntă permanent cu cerințele noului din ; artă, afir- mîndu-se în direcția promovării unei concepții, înainiste despre lume și. viață, lai ca factor de cultură. își asumă responsabilitatea politică pentru formarea conștiinței comuniste în rîndul Oamenilor muncii. In activitatea teatrului, ca instituție profesionistă de spectacole, exiști în permanență preocuparea, sub aspect programatic, pentiu elaborarea u- nei formule repertoriale a cărei gamă funcțional- interpretativă să contribuie, la formarea idealului 'estetic al unor vaste și diverse categorii de public spectator.In temeiul acestui dezi

te un control de calitate foarte sever.
— Cum aprcciați școala 

interpretativă românească?— In orice domeniu, pentru reciclare, oamenii sînt trimiși să ia contact cu alte colective cu aceleași preocupări. Cînd mergem ca actori sau regizori peste hotare, pentru a cunoaște aspecte ale teatrului contemporan universal, noi nu ne reciclăm, ci îi reciclăm pe ceilalți. Avem o școală dramatică excelentă. Ne impunem prin tradiție, prin originalitate și o sensilri litote artistică aparte, fără a face exces de teorie.
— Despre Petroșani ?— Vin aici pentru ai nu știu cîta oară. II găsesc mereu mai frumos. Oamenii de aici muncesc foarte mult și este foarte bine că se face educație estetică multilaterală, prin teatru, pentru copii — iată, revin la copii — și tineri. Pentru publicul din Valea Jiului, teatrul e o sărbătoare, ca și pentru noi, de altfel. Se simte că în municipiul dv. există . un teatru profesionist, un public format și tineri care iubesc, teatrul.
— Dorințe, proiecte ?— Un rol de comedie. Ultimul meu rol a fost unul de factură polițistă. Publicul vrea să ridași nu oricum, iar noi vrem să jucăm, și nu oricum...
Interviu realizat de 

derat educațional, nu trebuie omiși spectatorii mici, copiii, a căror modelare Șpiritur.'a presupune tact psi ho-pedagogic, opțiunea repertorială fiind orientată analitic cătie opera de teatru cu o tematică accesibi codificat scenic în imagi-
Valențele educative ale teatrului pentru copii
lă din punct de vedere al conținutului de idei - acestei sensibile categorii de pubhc aflat în plin proces de formare. Piesa penii u copii cuprinde îndeobște o diversitate tipologic-argu- mentativă de modele, multă acțiune și personaje bine conturate literar-artistic, concizie în logica exprimării, dialog simplu, fără lungimi de replică, intrigă bogată în conflicte dramatice, multă mișcare. Ea oferă forță exemplului pozitiv, măreția eroului și a fap

(Urmare din pag I)țiuni care, prin amploarea lor, au depășit cadrul municipiului, angrenînd forțe culturale din județ, precum și personalități ale culturii din întreaga țară. Li se rot adăuga simpozioanele, celelalte manifestări pol i ti co-ed ucative dedicate împliniri a 50 de ani de la procesul de la Brașov al militanților comuniști și antifasciști, precum cele dedicate aniversării a 2 500 de ani de- la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență și a (100 de ani de la Urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare.De altfel, întreaga lună a culturii, a purtat în acest an semnul aniversării a 65 de ani de Ia făurirea P.C.R., moment de covârșitoare semnificații politice în viața României.Luna manifestărilor po- litico-ideologice. cultural- educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" a inclus și săptă- mînile culturale ale orașelor; este vorba de “Flori de mai" — Lupeni. „Primăvara peti ileana" . —- Petri- la, „Nedeia vulcăneană" — Vulcan și „Nedeia Tulipanului" la Aninoasa. Acestora li se adaugă săptămî- nile pionieriei de la Băni- ța} Aninoasa, Petrila, Vulcan, Lupeni, Petroșani și 

tei sale, puterea lui de seducție moral-eștețică, personaje colective bine conturate în afirmarea unei opinii, etc. Acestea constituie doar literalitatea semnului teatral, care trebuie 

nea artistică, codificare ne- însernnînd sofisticare, încărcătura de mijloace ai- ■tistice,'ci acțiuni clare, situații precis orientate către scopuri bine definite. Codifi area coexistă cu sub- textul piesei, în planul acțiunii psihice și numai după aceea în materialitatea scenografic - interpretativă. Acțiunea îl determină astfel pe copi!ul-spcctator-in- terpret să decodifice, prin participare la actul scenic, mesajul lucrării, iim h in- du-se direct emoționai in

Uricani, Săptămînile cultural-educări ve au dovedit largile disponibilități în domeniul culturii de masă. la nivel de municipiu.Ca urmare a unei deficiențe organizatorice, în acest an s-au suprapus în timp săptâmînile cultural- educative de la Lupeni și Petrila, ceea ce a dus pe de-o parte la dispersarea forțelor și, pe de altă parte, la desfășurarea unor acțiuni mai mici într-un cva- sianonmiat. In ediția a VlIl-a vom gîndi mult mai bine acem tă corelare a acțiunilor pe durata întregii luni a culturii.In ceea ce privește manifestă.'! le artistice, au fost din nou oaspeți de seamă ai Văii Jiului delegația de creatori muzicali din Bucuiești, condusă de președintele Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din R.S.R., prof. univ. Nicolae Călinoiu și corul „Madrigal" al Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu" din București, dirijat de pfof. univ. dr. Marin Constantin, artist emerit, colectivele artistice ale Teatrelor de comedie și de estradă clin București, ansamblul artistic „Rapsodia Română", formația „Savoy".Spectacolele lor au constituit un valoros omagiu a- dus de arta profesionistă muncii pline de abnegație a minerilor Văii Jiului. In sălile de apel, pe scenele așezămintelor de cultură am asistat la vibrante împliniri ale muncii și creației într-o măreață columnă a Văii Jiului de astăzi. De foarte bun nivel artistic au fost în acest an festivalul cinecluburilor, prilejuit de jubileul „Ama- filin", expozițiile de artă fotografică și artă plastică, proiecțiile de diasonuri și cliaporame de la Lupeni, concursul de interpretare
Noutăți editoriale I

O carte pentru toate vîrstele îIn librăriile .municipiului poate fi găsit unul dintre volumele care vorbesc despre tradițiile spirituale ale poporului român. Este vorba de „Povești ardelenești", lucrare aparținînd lui Ion Pop Reteganul, o replică transilvană, la vremea apariției sale în premieră, (1888), față de „l.eaeiide sau basmele românilor" edit.'te de Petre Ispirescu la București, între 1872 si 1882
uesfășui area intrigii. Judecata lui de valoare se definește prin participare. Copilul aprobă pe loc un gest, un cuvint sau il refuză.Teatrul minerilor din Valea Jiului acordă o aten
ție deosebită formării tinerilor spectatori pentru spectatorii noștri de mîine. In această stagiune s-au pus in scena spectacole pentru copii care s-au bucurat de un real succes: „Giie Voinicul" de M. Flo- riari, „Iorgovan, fiul munților" de N. Gherghe. „Dăni- '.-i Prepeleac" - — dramatizare :ie C. Paiu după povestea <u același nume de Ion Creangă și, în premieră. „Coeoșelui neascultător" de Ion l ucian In toate cele - patru spectacole este

a muzicii populare, „Flori de eînte.. românesc",, de la Vulcan, spectacolele cu piesele „Valiza <u tlutun" de Iosif Naghiu și „Autorul e- in sală" de Ion Băieșu, montate în premieră la Teatrul de stat Valea Jiului, întilnirile creatorilor literari din Valea Jiului cu oamenii muncii de la IJvI. Uricani și Comple- xid C.F.R., spectacolele de muzică și poezie pentru tinerii de la Uricani și Lupeni. Interesantă a fost și întîlnirea fiilor Petrilei.Acțiunile sportive au fost în acest an mult mai puține, iar acolo . unde au fost organizate, nivelul și participarea au fost mediocre. încheierea acestei luni a efervescenței spirituale .—Festivalul de folclor momîrlănesc — , s-a constituit ca o adevărată sărbătoare a muncii. Pe platoul Tulipanului și-au dat întîlnire voia bună, cîntecUl și dansul. In intenția organizatorilor, acest festival înseamnă un prim pas făcut pentru afirmarea zonei noastre folclorice la nivel național, pentru e- liminarea poluării în folclorul Văii Jiului și îmbogățirea repertoriului formațiilor artistice de gen ale așezămintelor de cultură.In ansamblu, această a .Vll-a ediție a constituit, din punct de vedere al calității manifestărilor politico-educative și artistice, un real salt calitativ. Din împliniri, dar și din lucrurile mai puțin realizate s-au tz as' concluzfîle necesare. Ele vor sta la baza programului celei de-a VII.L-a ediții. Potențialul artistic, cultural de care dispunem poate și trebuie să l'ie și mai bine folosit, pe tot parcursul anului, pentru că, firesc. în actul, de mitură nu trebuie să existe întreruperi.

ve tradiții și povestiri, o î lume spirituală care s-a i afirmat cu tărie, vreme de î secole, oglindă vie a oa- •: men;lor care muncesc și i creează pe acest pămînt. O i carte pe care copiii, tinerii si cei vîrstnici o vor citi sau reciti cu plăcere, o carte-simbol pentru fierbintele patriotism din i- nimile noastre, apărută recent în Editura „Miner- ț va", în București. (A.H.) j 
urmărit destinul unor e- roi în lupta lor plină de peripeții pentru restabili- zarea în drepturi a binelui. Ei acționează împotriva răului sub imboldul principiilor morale de cinste, demnitate și dreptate, pentru instaurarea unui climat în care să domnească fericirea pe pâinint. Țelul luptei lor constituie argumentul suprem pentru formarea la tinerele generații a sentimentului de . patriotism și devotament pentru cauza comunismului în lumePrin această nobilă mi suine, ii.ii, pamen i de cui tură si artă, ne asociem cu dăruire rocesulni de educație pe care familia, școala. societatea îl fac pentru a crește oameni de nădejde pentru viitorul luminos al omenirii.

Nicolae GHERGHE, 
actor. Teatrul <le stat 

„Valea .littlui'*

lor: Costina Sandu și Cristina Vintilă (Școala nr. 6 Vulcan), Rodica Roșu și I- rina Iliescu (Școala nr. 5Lupeni), Gigica Văleanu (Școala nr. 5 Petroșani), Ni- volcta Negoi și Camelia Ju- la (Școala nr. 1 Petroșani). Mihacla Nandra și Mihai Gireadă (Șc. 4 Petroșani), Cristina Șerban (Șc. nr. 1 Petroșani) sînt nume despre care o să mai auzim și o să le citim. Noua ședință de lucru a cenaclului „Columnă Olurilor" a fost o .acțiune de măre frumusețe. Pentru aceasta merită felicitări organizatorii, Consiliul municipal al organizației pionierilor, Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani, dascălii care îndrumă „pașii” literari ai copiilor (Maria Diaconescu din Vulcan, O- livia Bucur, din Lupeni, Maria Rusu, Aurica Her și Petiția Jula din Petroșani) și, nu în ultimul rînd, copiii poeți, cărora Ic adresăm un călduros Avei
Mircea BUJORESCU
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C, al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

plicarea prevederilor Legii 
sistematizării teritoriului și 
localităților urbane și ru
rale și a stabilit măsuri pentru o mai bună organizare și Sistematizare ă tuturor așezărilor, valorificarea integrală și cu eficiență maximă a' suprafețelor construibile, atît la sate cît și la orașe, în ve-.i derea eliminării oricăror forme de risipă de terenuri! agricole Iși a disponibilizării, pe această cale, a unor importante suprafețe (ce vor fi folosite în scopul dezvoltării producției a- gricole.. In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceausescu a prezentat o informare în 
legătură cu lucrările Con
sfătuirii Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia, care s-a des
fășurat la Budapesta, în 
zilele de 10—11 iunie 1986.I Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul consfătuirii, contribuției sale 
la elaborarea documentelor adoptate, modului strălucit în căre conducătorul partidului și statului a prezentat poziția României în problemele deosebit de importante discutate, subliniind că aceasta este în deplină concordanță cu hotărârile stabilite de Congresul al ^<III-lea al P.C.R. și corespunde întru totul năzuințelor supreme ale poporului român de pace și progres, de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie, într-un climat de înțelegere și cooperare rodnică între națiuni. . jComitetul Politic Exectl- tiv a aprobat, în unanimitate, documentele adoptate în cadrul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, apreciind că acestea dau 
o largă perspectivă luptei pentru pace, dezarfnare și colaborare internațională. 
A fost subliniată însemnătatea deosebită a Apelului adoptat de statele participante la Tratatul de“la Varșovia cu privire la un program de reducere a forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa. S-a apreciat că realizarea reducerii cu 25 la sută, pînă’ în 1990, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare va permite să se treacă, în continuare. Ia noi măsuri, astfel încît, pînă în anul 2000, acestea să fie reduse cu cel puțin 50 la sută. Pe această cale, a reducerii trupelor și armamentelor convenționale, a cheltuielilor militare, se vor. putea dezvolta încrederea și colaborarea pașnică, se vor elibera uriașe mijloace materiale, financiare și umane, care să fie folosite în direcția asigurării . progre

Pentru coordonarea unitară și perfecționarea activității în domeniile minelor, petrolului și geologiei, prin Decret al Consiliului de Stat a fost înființat Mi

sului economic și social, ridicării bunăstării generale a tuturor popoarelor. S-a subliniat că, în actuala situație internațională, ce continuă să fie deosebit de gravă, trebuie făcut totul pentru a se trece la o a- bordare complexă a problemelor dezarmării, la înfăptuirea unui program general de dezarmare, care, avînd în centrul său dezarmarea nucleară, să cu- . prindă și măsuri de reduce- / re a armamentelor conven-, ‘ ționale, precum și alte măsuri care să ducă la dezvoltarea procesului de dezarmare, la înlăturarea; pericolului de război.Comitetul Politic Executiv a apreciat că realizarea acestui ansamblu de măsuri impune activizarea și ■folosirea cît mai eficientă a forurilor de negociere e- xistente și în mod deosebit impulsionarea desfășurării cu succes a Conferinței de la Stockholm, consacrată întăririi încrederii și colaborării și pentru dezarmarea în Europa, precum și a negocierilor -de la Viena, în vederea ajungerii, cît mai curînd posibil, la un acord corespunzător privind reducerea armamentelor și efectivelor militare în centrul Europei. România este hotărîtă să contribuie activ la desfășurarea cu bune rezultate a acestor conferințe, convinsă că încheierea lor cu succes va avea o mare în- ; seninătate pentru politica de dezarmare și destindere în Europa și in lume.Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, necesitatea cțt, fără a neglija problemele păcii și securității lor, țările socialiste să se concentreze mai mult în direcția dezvoltării colaborării economice dintre e- le, a soluționării cu forțe unite a problemelor pe calfe le ridică mersul înainte al construcției noii orîn- duiri.Aprobînd întru totul activitatea desfășurată de delegația română la consfătuirea de la Budapesta, Comitetul Politic Executiv a stabilit să se treacă neîn- tîrziat la măsuri și acțiuni concrete astfel ca România să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea programului de dezarmare a- doptat, la eforturile generale pentru oprirea cursei înarmărilor și înlăturarea pericolului de război, pentru întărirea colaborării și destinderii, înțelegerii și păcii între toate națiunile.In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut o informare cu pri
vire Ia vizita efectuată în 
țara noastră de Amin Ge- 
mayel, președintele Repu
blicii Libaneze.Comitetul Politic Executiv a aprobat rezultatele convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Amin Gemayel. desfășurate într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, apreciind că ele reprezintă o contribuție im
CRONICAnister’d. Minelor, Petrolului și Geologiei,-prin fuziunea Ministerului Minelor, Ministerului Petrolului și Ministerului Geologiei, care își încetează activitatea. 

portantă la promovarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, la dezvoltarea, în continuare, a conlucrării bilaterale —- pe plan economic, tehnico-științific și cultural în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
A fost subliniată semnificația schimbului de vederi; efectuat de președinții Nicojae Ceaușescu și Amin Gemayel în probleme internaționale actuale, îndeosebi în 'legătură cu situația din Orientul Mijlociii.Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere poziției consecvente reafirmate’, și cu acest prilej, de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la căile și mijloacele de soluționare globală, pe. cale politică, a situației din Orientul Mijlociu, de instaurare’ a unei păci trainice și juste în această regiune, pe baza retragerii Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, reglementării problemei poporului palestinian, prin recunoaișterea drepturilor sale naționale — inclusiv a dreptului la autodeterminare și la crearea unui stat .propriu, independent —, a asigurării securității, independenței și integrității tuturor statelor din a- ceastă regiune. In ■ acest context, a fost relevată importanța convocării unei conferințe internaționale de pace. în Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor țărilor și păi ților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — singurul reprezentant legitim al poporului palestinian —, a Uniunii .Sovietice și a Statelor Unite ale Americii, ca și a altor state care pot aduce o contribuție pozitivă la reglementarea situației din regiune.A fost reliefată necesitatea intensificării eforturilor de a se ajunge cît mai rapid la depășirea actualei situații din Liban, pentru retragerea totală și i- mediată a forțelor israe- liene de pe teritoriul libanez, pentru a se pune capăt oricărui amestec în treburile interne ale acestei țări, pentru a se găsi calea care să ducă la o largă reconciliere națională a tuturor forțelor politice, pentru asigurarea unității poporului libanez, întărirea independenței și libertății sale.S-a evidențiat hotărârea României și Libanului de a intensifica conlucrarea pe arena internațională în vederea soluționării constructive a marilor probleme ce confruntă omenirea, a înfăptuirii idealurilor de pace, libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor.In cadrul ședinței, Comitetul Politic? Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale . activității de partid și de stat,.
Prin Decret prezidențial, în funcția de ministru al mine! r petrolului și geologiei a fost numit tovarășul Lan Folea,

Semifinalele „Cupei României” la fotbal

manță, mai ales că echipa-

Așadar, de miercuri, Steaua București și-a adăugat a unsprezecea diademă de campioană națională și, ca și în anul trecut, urmărește eventul campionat —• cupă. Campioana campionilor europeni susține prima întîlnire oficială, după acest nou atestat de valoare, la Petroșani, în compania Jiului, astăzi, în semifinalele „Cupei României".Anul său de excepție» pentru palmares încununează nu numai valoarea fotbaliștilor militari, qi și inspirata orientare spre fotbalul total a antrenorilor Jenei și Iordănescu, ci înșiși foste stele de primă mărime în această constelație fotbalistică. Dar contextul marilor sale performanțe este mai larg, nu ne propunem o analiză a sa. In cupă, Steaua a avut în vitrină de 14 ori mult râvnitul trofeu al competiției K.O. Acum, din gazonul Jiului, speră să „recidiveze". Devenirea ca... Stea de primă mărime a firmamentului european (în Mexic, credem că bătrânul continent va păstra supremația mondială) se datorează, o știe toată lumea, victoriei finale în cea de-a 31-a ediție a „Cupei Campionilor Europeni", campanie de lungă durată, care a impus, nu atît un stil deosebit, cît o strategie de abordare a bătăliilor succesive, soldată cu succes, în ciuda lipsei inițiale de firmă.Steaua constituie astăzi un model perfect, care trebuie luat în seamă, dar nu copiat. Un model care merită adaptat la condițiile fotbalului Văii Jiului. Iată de ce, chiar dacă sorții nu ne-au fost favorabili în a- ceastă etapă superioară a celei mai populare competiții românești, evenimentul sportiv de astăzi poate decide un start lansat al Jiului spre marea perfor-
memen

TV.13,00 Telex. 13,05 La sfîrșit de săptămînă: (c.) Floarea cîntului, floarea dorului — melodii populare; Gala desenului animat; Pentru pacea pămîri- tului —- poem; Pasiune de-o viață — reportaj ; Marile momente ale baletului: „Lacul lebedelor". 
T e 1 e s p o r t; Autograf muzical. 14,45 Săptă- mîna politică. 19,00 Telejurnal. 19,15 Teleenciclo- pedia (c.) 19,40 Floarea din grădină (c.) Emisiune- concurs pentru tineri in- terpreți de muzică populară. Etapa 1. 20,35 Film artistic: „Misiunea a f°st 
îndeplinită" (c.) 22,00 Telejurnal.
A N U NȚ
I.G.C.L. PETROȘANI
anunță consumatorii 

de apă potabilă din 
orașul Petroșani că 
din cauza ploilor a- 
bundente .din această 
perioadă, sursa Taia 
nu poate furniza con. 
tinuu apă și se fac 
restricții în vederea a- 
cumulării, între orele 
9-14. 

fanion a minerilor din Valea Jiului are cele mai multe șanse de revenire în primul' eșalon.Astăzi vom aplauda deci elita fotbalului european, jocul complet, plin de fantezie al acestei adevărate reprezentative românești, vom aplauda spectacolul de calitate, dar și dorința și, să sperăm reușita fotbaliștilor noștri de a-și depăși idolii, vom aplauda lecția de fotbal nu numai ca joc concret, ci și ca un larg univers sportiv și de viață. Iată de ce urăm, cu bucurie în suflet, celei mai valoroase echipe din istoria fotbalului românesc bun venit la Petroșani.Cît privește pe suporterii Jiului, care se vor’afla desigur în număr mare în tribune, sînt chemați să-și încurajeze frenetic favori-
Mi c a p u b li c i t at eASTAZI, cînd prinzi al 20-lea trandafir în cununa vieții, dragă Camelia Am- zăr, părinții îți urează „La mulți ani 1“ (8335)VIND ARO-10 carosată (pe benzină) Lonea, strada Car păți nr. 8. (8341)SCHIMB apartament 3 camere confort I — Aeroport, strada Independenței bloc 2, ap. 15 (bloc stomatologic) cu apartament clar. nulă. (8337)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Copleșiți de durere soția, sora, fiicele, ginerii și 
nepoții anunță încetarea din viață după 6 scurtă, 
dar grea suferință a iubitului lor

BUSCINSCHI CONSTANTIN
Inmormîntarea va avea Ioc duminică, 22 iunie 

1986, ora 16,30.
Cortegiul funerar pleacă din strada Morii nr. 4 

Petroșani. (8346)

SOȚUL, copiii, nepoata și rudele apropiate mul
țumesc tuturor celor care au fost alături la încerca
rea grea pricinuită de dispariția celei care a fost o 
bună soție, mamă și bunică

DOGAR IOANA ? (8313)

S-A scurs un an pe tristul mormînt al scumpu
lui nostru soț, tată și frate

. MUREȘĂN IOAN
Amintirea lui duioasă va dăinui veșnic în inimi

le noastre. Soția Rodica, copiii Mihăiiă, Dragoș și 
Romică. (8340)

LAURA, Mitu, Vasile, Roji și Sanda anunță îm
plinirea a 6 săptămîni de Ia decesul scumpului lor

COROIU IRIMIE
Nu-1 vom uita niciodată. (8345)

ții, aportul lor lă realizarea unui rezultat valoros poate fi decisiv. Pe de altă parte, galeria Jiului își dă astăzi testul de competitivitate în vederea viitoarelor confruntări din primul eșalon al fotbalului românesc. Deci, armonios, muzical „HAI JIUL"!Din disputa de astăzi, o- ricare ar fi epilogul ei, la Petroșani să triumfe dragostea și, mai ales, lucida angajare pentru cauza culorilor miniere din Valea Jiului în lumea sportului românesc. Urîndu-le fotbaliștilor marii campioane să-și sporească prestigiul pe meridiarfble balonului rotund, totodată le dorim să-și... molipsească adversarii de azi, nu numai în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, ci și în atingerea lor.
Ion VULPE

două camere (etaj 1—2) Petroșani-Nord. . Telefon 42384.’ (8344)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Orban Constanța, eliberată de» I.M. Lupeni. O declar nulă. (8336)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vîlcea- nu Marian, eliberată de I.P.C.V.J. Petroșani. O de-
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