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ȚÂRII cnF MAI MULT CÂRBUNE!

LM. Paroșeni — Ordinul Muncii
Răsplată binemeritată a dăruirii în 

muncă, hărniciei și priceperii

In prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, . secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, vineri, 27 iunie, au continuat lucrările sesiunii a treia a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale.Tovarășul I’ ’ Ceaușescu. tovarășa Elenă Ceaușescu, au fost întîmpi- nați, la sosire, cu' cele mai calde sentimente de stimă și prețuire.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in io-' Jile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscă- lescu, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Alături de deputați, în sală erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R, și ăi .guvernului, conducători, ai unor instituții centrate, organizații de masă și obștești, pameni de ' știință,, ârtă și cultură, muncitori și specialiști din unități economice ale Capitalei.' - ' .- AU continuat dezbaterile .asupra proie tu'.ui legii Pianului național litpc de : dezvoltare . economico-so- cială a Republicii Socialiste România pe perioada . 1986—1990 ;și proiectului . legii Planului de dezvolta- . re a agriculturii și triei alimentare pe da 1986—1991).Desfășurate în tezelor și ideilor de excep- • -țională valoăî'e teoretică și mân. practică cuprinse în cuvîn- tȘrile rostite de conducătorul partidului și statului la Plenara C.C. al P.C.R. și la Plenara Național al Muncii și a Conșiliplui Suprem al Dezvoltării Economice. și Sociale, dezbaterile au evidențiat țfrareă îh-

semnalate a proiectelor de legi supuse spre aprobare forului suprem legislativ -al țării, documente de o deo- șebitff importanță ; privind progresul multilateral' al patriei,' ridicarea continuă a calității muncii și vieții întregului popor. Deputății au reafirmat hotărîreaN i c o J. a e , fermă a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării de a face totul pentru îndeplinirea exemplară prevederilor celui optulea cincinal, înfăptuirea neabătută a p- de.al.
a de-al pentru

griculturii și industriei a- limentare pe perioada 1986 —1990.Trecîndu-se la ultimul punct înscris pe ordinea de zi, tovarășul Dumitru A- postbiu, secretar prezfden- - țial și al Consiliului de Stat, a prezentat Expunerea asupra proiectelor de legi peniiu aprobarea decretelor c'uprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat după sesiunea a doua a Marii A- dunări Nați ynăie.Raportul Comisiei constituționale și juridice asupra proiectelor de legi a fost prezentat de tovarășul Ioari Sălăjan, președintele comisiei.Marea Adunare Națională a adoptat, după discuția pe articole, în unanimitate, .legile pentru, aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege

bieciivelor stabilite Congresul al XlII-lea P.C.R., pentru edificarea șocialismului și cemunis- rirului! pe păuiintui României.Subliniind că Marii . .Adunări au loc în această de Vibrantă trăire că, în care țara împlinirea a șase și jumătate de la gloriosului nostru comunist și a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, deputății au a- dus un. emoționant omagiu tovarășului ’ N i e b 1 ă e Ceaușescu, care, din cei mai tineri ani ai vieții sale de luptător neînfricăt și revoluționar încercat, și-a consacrat întreaga activitate împlinirii aspirațiilor fundamentale, de libertate, independență, pace și progres, ale poporului ro-

lucrările
Naționaleperioadăpatrioti-cinsteștedecenii 'făurirea emise de Consiliul de Stat partid după sesiunea a doua a M.A.N.Președintele Marii Ădu- NicolaeCUvînttllreali- obți- 1985 :distincție, Ordinul Muncii clasa I, ă fost conferit colectivului, I.M. Paro- șeni în anul 1984.— Ordinul Muncii clasa I, conferit pentru locul 1 ocupat în întrecerea socialistă și în anul 1985, constituie pentru colectivul nostru nu doar prilej de mîndrie și bucu- rie, că rodului muncii noastre i s-a dat o înaltă apreciere, ci mai ales o măre sarcină, privind perspectiva realizărilor pe care le vă obține mina noastră. Iîeztilfatele înregistrate și în acest an 1986, confirmă, încă o dată, că minerii Paroșeniului sînt ferm hotărîți să acționeze cu aceeași răspundere comunistă, muncitorească pentru obține-- rea unor rezultate din ce în ce mai bune pentru a ridica nivelul lor pe noi. ' declară feri, minei, man.

Moment emoționant pentru minerii Paroșe* niului ; t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, .„1__rul de onoare al Văii Jiului și țării, prin Decret prezidențial conferă I.M. Paroșeni Ordinul 
Muncii clasa I pentru re
zultatele deosebite obți
nute în îndeplinirea și 
depășirea planului, pen
tru locul I ocupat în în
trecerea Socialistă, în in
dustrie, pe anul 1985. Este o înaltă apreciere a unei activități neobosite, 
a Unor eforturi stăruitoare pentru creșterea producției de cărbune extras, este o înaltă apreciere a hărniciei și dăruirii în muncă, a priceperii și abnegației, â răspunderii comuniste, muncitorești de care întregul colectiv al minei a dat dovadă pe tot parcursul anului .1985, și nu, numai în 1985. Aceeași înaltă
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Confirmarea încrederii colectivului

Mine?

t ea li zări - trepte — ne directorul ing. Ioan Besser-

in cîteva cuvinte zările de prestigiu nute în anul
36191 TONE PLUS (103,8 
LA SUTĂ PROPORȚIE 
DE ÎNDEPLINIRE A 
SARCINILOR DE PLAN); 
PLUS 1941 KG DE CĂR
BUNE PE POST IN ABA
TAJE, PLUS 497 KG/ 
POST IN CĂRBUNE ; 
PLUS 205 KG PE POST 
IN SUBTERAN; PLUS 
158 KG DE CĂRBUNE 
PE POST LA NIVELUL 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI! 
120 ML EXCAVAȚI SU

PLIMENTAR LA LUCRĂ
RILE DE PREGĂTIRI 
ȘI 181 ML IN PLUS LA 
LUCRĂRILE DE INVES
TIȚII. Idealizatorii lor? Oamenii, care nu au precupețit nici un efort pen-

Dorin GIIEȚA

indus- perîda-spiritul ,
Consiliului Oamenilor .

După discuția pe ai ticole. Marea Adunare Națională a a .( ptat. prin vot deschis în. unanimitate,: Legea Planului Național , unic de dezvoltare economico-so- ciălă a Republicii Socialiste România pe perioadă 1986—1990 și Legea Planului de dezvoltare a

Minerii de la Lonea . au extras în primul semestru din acest an aproape 22 000 tone de cărbune peste sarcinile planificate, de trei ori mai mult decît în j aceeași perioadă a anului trecut și cu 8000 tone "peste plusul înregistrat în întregul an 1985. Este un succes remarcabil, . care conștituie confirmarea temeiniciei chemării la întrecere, pe acest an, lansată către toate Unitățile miniere din ramura carboniferă a țarii. ;O contribuție... deosebită la realizarea acestui plus au adus minerii din bri- ..găzile. conduse de Grigore. peste 7 tone pe post,
Viteze

Mîndruț, Anton Flore.i. Gheorghe Lipșa și Ion Bo- tean'i din sectorul IV. sector care înregistrează, de ia începutul anului, o depășire de aproape 18 000 tone de cărbune îa producția fizică.La rîndul lor. minerii sectorului 1 au extras peste prevederile de plan ale acestui semestru aproape 2000 tone dc cărbune. Din cadrul acestui sector s-au remarcat minerii din brigada condusă de. Cornel ' Țîr, brigâdă care a obținut intr-tija abataj cameră productivități medii, de
CU-.1000 kg pe post mal mult decît sarcina planificată.

(Continuarc în pag a 2-a)
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Foto : Al. TATARPetroșani-Nord. Vedere de ansamblu.

superioare 
de forare

In sectoarele Ii și III ale minei Aninoasa

nări Naționale. Giosan, ă rostit de închidere a actualei se- sillni.-Lu.erările au luat sfârșii Intr-o atmosferă de puternică însuflețire. Deputății, și invitații au ovaționat îndelung pentru secretarul ger.erai ăl partidului, președintele Republicii, dînd glas sentimentelor de fierbinte dragoste, de înaltă prețuire și aleasă recunoștință, pe care, toți fiii patriei le nutresc față de ■ tovarășul N i po 1 a e Ceaușescu, care, prin voința supremă a întregului, popor, conduce destinele României, conferindu-i strălucire și măreție, un loc respectat și demn în rinei ul națiunilor .kim.it.
Vacanfa !Astăzi Șe încheie anul de învățămî'nt 1985—1986, ‘ perioadă de pregătire temeinică a. tinerei generații pentru a se integra în arte itatea economică _ și socială a țării. Prin conținutul procesului instructiv și prin coritinuitațea educației patriotice, revoluționare a elevilor, în spiritul luminos ui tradiției școlii românești, prin rczulțătele . obținute la olimpiadele . școlare și în manifestările desfășurate în cadrul ‘generos și' stimUlÂtiv al Festivalului național ..Țlintarea României", intrfeaga activitate clin învățumilitulVăii Jiului s-a înscris, ca toate domeniile, vieții sociali4, pe' co, ■ rclor. ■■ 11■ ■ i e modernizării, ale calității și eficienței formative. Si <■ toate aceste rezultate vor-

(Continuare în pag. ’a 2-a)

INVESTIȚIILE ANULUI 1986

In zona estică a bazinului nostru carbonifer șe acționează intens în' vederea, punerii în valoare ă cîmputilor miniere Petrila Sud și Loneă pilier.Acționînd, cu fermitate periti’U Încadrarea în termenele prevăzute de grafic, sondorii brigăzii geologice complexe din Iș- croni, aparținînd întreprinderii de prospecțiuni .: și explciări geologice Deva, au realizat, în iunie, viteze de. foraj cuprinse între 350 —400 metri pe instalație și lună. Aceste succese . au fost realizate de cătrei formația condusă de Pavel Rus, sub directă coordonare a maistrului principal Dumitru State și a maistrului de foraj Constantin. Răduleseu. (Gli. O.) — ,

E forturi stăruitoare pentru 
R E D R E S AR EA PRODUC ȚI Elselpr de- care șe dispune, așa cil este în măsură să ne comunice , și nouă concluzia' : „In iunie vom da' cel puțin. 200 de tone în plus, in iulie ne vom face planul, deși va crește deștul de mult. De fapt, dorim să facem din trimestru] al III-lea al anului o perioada, de vîrf în activi- . tatea noastră". Care este suportul obiectiv al acestei creșteri de producție ? Faptul că brigada de frori- taliști a lui Iura Mihai și-a intrat în ritm, după , trecerea unor dificultăți create de tectonică. El și ortacii lui lucrează, doar de cîteva luni, sub tavan .. de

C.T. DIACONI'

Minerii, de la. Aninoasa privesc cu mai mult optimism spre finele trimestrului- al II-lea decît au făcut-o la sfîrșitul lui martie. Este și firesc, pentru că în acest al. doilea sfert, al anului, producția întreprinderii a înregistrat un reviriment, bilanțul si- tuîndu-i foarte aproape de parametrii planului.Nu este cazul să insistăm, acum,- asupra pîrglii- ilor Care- au condus la redresarea activității, la înscrierea ei spre cotele sarcinilor de plan. Âm făcut-o la timpul cuvenit. Se cu-, vine, totuși, șă subliniem faptul că, creșterea cantității de cărbune extras se datorează, în principal, Valorificării superioare a re- surselor de care, dispun c®-

Jectivele de mineri, la temelia mersului ascendent pi'cducțict aflinilu-se sectoareloral reorganizarea de producție, sub toate aspectele, Investigația, noastră pornește -.'tocmai de., la posibilitățile pe care le au sectoarele de a consolida și a accentua acest proces al redresării.Voiti trece peste activitatea sectorului I (care are, deja, un . consistent plus de producție), pentril a ne concentra atenția asupra ’ muncii' din sectoarele II și III, în care încă se măi înregistrează minusuri. I nginerul Gheorghe ' Negruț (șeful sectorului' III), îm- preună cu colaboratorii săi (adjuncții, șefii dc brigadă, maiștrii) - tocmai a făcut o atentă analiză a resur- , (Continuare în pag. a 2-a)

Calitatea lucrărilor — 
un obiectiv important 

pe șantierele locuințelorAnul 1986 constituie o importantă etapă in Construcția de locuințe din localitățile Văii jiului. In planul lucrărilor dc inves- . tiții șpcial-culturale se ■ prevede, în sarcina . colectivului ,\C.\1. să..fie con-: ștruite 1571 de noi apartamente, să fie dezvoltate și modernizate noile centra civice din Petroșani, — .peni, Vulcan, Uricani și ia, extinderea l'etrila. Se mai prevăd fie' date în folosință noul hotel și extinderea pieții ag-roaliihentare din Petroșani, magazinul universal și noua hală agroalimenta- fă din Lupcni, magazine-. le generale de la Uricani și Aninoasa, pl'ccum și al-

ș

te însemnate obiective care vor conferi localităților ; un grad sporit de confort și civilizație. In coricof- ‘dariță cu dezvoltarea noilor centre civice, sini prevăzute în, plan șl insem? hate investiții pentru, dublarea conductei de‘ apă din sursa de Ia Valea de Pești, pentru no,i, captări de X,u- apă potabilă la Jieț; și Ta- i centrelor, rețelelor ’ de dezvoltarea canalizări și edilițar-goșpo-să punctelor și terții oficâre, rețelelor de alte dotări' dorești.
Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)



Din activitatea consiliilor populareValoarea inițiativei cetățenești■r întreaga activitate de bună gospodărire â unei localități se concretizează în rezultate frumoase nu numai prin idei noi și propuneri cetățenești, ei prin munca tuturor, printr-o participare efectivă la în< făptuirea lor. Oameni așa Isteți și buni, gospodari, locuitorii din Bănită știu să Unească ideea cu fapta. Astfel au procedat și la începutul acestei săptămîni cinci, la chemarea consiliu- lui popular comunal, au venit la o acțiune de mun
că . patriotică . peste 100 de cetățeni care trăiesc și muncesc în localitate. In mijlocul lor erau Viorel /Vladislav, deputat în Consiliu] popular județean, alți deputați în consiliul popu

lar comunal și delegatul sătesc din Merișor, loan D. Marcu, care spuneau că este una din multele acțiuni întreprinse încă din primăvară. și care vor con- 
tiMa și în această vară, cu «prijinul oamenilor muncii de la șantierul ACCF. pentru buna gospodărire a comunei.Printre obiectivele mai importante realizate în a- ceâ zi au fost săpăturile pentru fundația unuia , dintre blocuri le ce, se va construi, cliprinzînd 6 apartamente, amenajarea unui depozit de ambalaje pentru complexul. comercial. Mulți - cetățeni au muncit la curățirea șanțurilor care mărginesc șoseaua. Printre ăcești oameni săritori la

realizarea propriilor propuneri , erau Ioan Sălășan și Petru Stoica (Crivadiâ), loan Leiiuga. Vasile Jitea, Petru Negera, Adam Base; Lazăr Negera (Banița), loan Danciu, Nistor Mănesc, Gheorghe Rusu (Merișor). Mărturiseau că muncesc cu tragere de inimă ori de cite ori este nevoie deoarece muncesc pentru ca localitatea lor ,să aibă un aspect plăcut, îngrijit și în aceste- zile de vară. Aveau cuvinte de laudă pentru acțiuni asemănătoare celei la care participau deoarece în astfel de împrejurări' se conturează noi și’noi inițiative ce Ie vor înfăptui ei înșiși, în .viitor. :
Ț. SPĂTARU

I.a planșetă. Aspect din atelierele de proiectare ale ICPMC Petroșani. 
Foto : Al. TĂTAR

V ■» A

' țru a Smulge . pămîntului <il mai. mult . cărbune în condiții de. eficiență e- conomică ridicata, Oamenii, prin înaltul lor profesionalism materializat în folosirea la capacitatea maximă a utilajelor moderne, de mare complexitate aflate în dotarea u- nității. Oamenii, cu dîr- , zeniă lor, cu disciplina fermă de la care nu au tăcut rabat, cu exigența și autoexigență care le-au caracterizat întreaga activitate. Minerii specialiști' din fruntea formațiilor e.are exploatează complexele mecanizate de înălțime . mare, și . medie — Mihai Bărbăcaru, Vasile Cojocaru, Gavrila Mesa- ros, Nicola'e Andrașic, Ferenc Fazakăs, Constantin Ciobănoiu — ș.a. ■■■- ■Tehnicienilor mineri, conducerilor de sectoare le revenea o sarcină deosebită : menținerea în permanență, cel puțin la nivelul sarcinilor de plan, a liniei de front active,: . corelarea optimă a capar . cităților, de producție care ieșeau cu cele care trebuiau să intre în funcțiu- : ne, Sarcină importantă țin ir: <1 cont de vitezele mari de avansare înregistrate în abatajele mecanizate, dar care le-a fost

meritată a dăruirii in muncă ușurată de. minerii for- ’ tea Jiului ele minerii sec- mnțiilor de pregătiri, care nu s-au lăsat mai, prejos decît ortacii lor din abataje și, au acționat , cu aceeași perseverență și răspundere penti’u îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Sub conducerea minerilor șefi de brigadă Vasile Liuță, Viorel Poșa, Neculai Popa (220 ml avansări în- tr-o singură lună, ianuarie 1986, record la înaintări pe Valea Jiului), Gheorghe Gămân, Traîan Iluț, Mihai Ștefureae: (locul I pe anul .1985 'la nivelul Văii Jiului, la lucrările de pregătiri). Petru Antohi, Geza Kalman și Ion Cibea (ambele formații dotate cu combine de înaihtăre),: membrii formațiilor de la pregătiri .au.asigurat în permanență și la timp .noile capacități necesare îndepliniri i și „depășirii vederilor de plan, prezentînd • numai bunarii" ar însemna . să neinci eptățiai pe cei care le-au deschis drumurile spre inima de cărbune a muntelui, pe oamenii investițiilor, pe cei care învingînd duritatea. pietrei au croit magistrale trainice pentru o activitate productivă fluentă. Locul II ocupat în întrecerea pe anul 1985 în Va

torului de investiții vor-, . bește convingător despre hărnicia și dîrzenia acestor oameni, cura sînt cei din brigăzile conduse de Ion Daniei (specialiști ;în săparea puțurilor), Alexandru Laszlo (unul dintre cel mai vechi mineri , ai Paroșeniului), Nieolae Huluțâ, Mihai Ruineghea,' Dumitru Darabă, Mircea Adrian și Mihai David. Acum, ei, minerii de la investiții deschid/ un Orizont, orizontul ipentru a . asigura timp minerilor din taje posibilitatea să țină noi și succese. Rezultatele înregistrate pînă ...acum confirmă și justifică necesitatea acestei acțiuni. O singură cifră și demonstrația este terminată : 
IN NUMAI f> LUNI DIN 
AGIÎST AN, MINERII 
DE LA PAROSENI AU 
EXTRAS PESTE PREVE
DERILE DE PLAN 31190 
TONE DE CĂRBUNE, Ă- 
PROAPE CIT IN ÎNTRE
GUL AN 1985 (36191 TO
NE DE CĂRBUNE). Este cel mai puternic argument că. .minerii Pa- roșeniului au și în acest an toate condițiile să ,o- cupe un loc' fruntaș în întrecerea socialistă, pentru a da țării cit mai mult cărbune. Succes !

nou280, din aba- ob- importante succese. Rezultatele ini e-

Calitatea lucrărilor
(Urmare din pag. 1) strucții și normativelor în vigoare, întreruperea pe o durată jnai mate de 10 zile a lucrărilor de construcții impune măsuri de conservare; Or, aceste măsuri nu se respectă.Datorită nefinalizării la termenele stabilite a Unor .: . . ’ c . . lucrări aferente noilortoate localitățile Văii Jiului, blocuri — A în Petroșani,

Tragerea biletelor 
de tombolă

’ Vacanța!
(Urmare din pag. I)li expresiv cuprinse în frumoase festivități care vor avea loc mîine in fiecare școala, zi cînd se .sărbătorește și „Ziua pionierului".Odată cu încheierea actualului an de învățămînt începe vacanța mare celor mai mulți elevi :a celor din clasa a a a celor din clasele I—VII și 

a celor din clasa a X-a, aceștia urriiînd să se prezinte la concursul de admitere pentru treapta a doua de liceu și școala profesională — cursuri de zi și serale — care va a- vea IOC intre 9 și 13 iulie. Elevi din clasele a IX-a și a Xl-a vor intra în vacanță în 13 iulie. Numeroși elevi din școlile municipiului își vor petrece o parte din această vacanță 
In tabere de odihnă organizate pe litoral și în multe locuri pitorești din țară, 
ei participînd la manifestări politico-ideologice, cultural-educative și sportive -turistice desfășurate în cluburile de vacanță.Crescuți în această vatră nestinsă a muncii și creației elevii din Valea Jiului vor participa și pe șantierele tineretului, ca și Ia acțiuni continue de muncă patriotică pentru înfrumusețarea școlilor, a cartierelor și localităților.

preocuparea stadiilor pentru o mare asigura-
Pe lîngă pentru ■ realizarea fizice prevăzute fieCare obiectiv, de importanță este .și rea calității tuturor lucrărilor. In zonele noilor ansambluri de locuințe din

In ziua de 2 iulie a.c., ora 17, la Casa de cultură din Petroșani Va avea loo . trggerea biletelor câștigătoare la tombola organiza- al femeilor. Sînt invitate președinteleunde s-âu dat în folosință în ultimii ani sute de noi apartamente, constructorii din cadrul Antreprizei de construcții. șl montaje Petroșani n-au predat în întregime lucrările de sistematizare aferente. In această situație se află luci ăi i. în valoare de pes- tinzi majorate, la creștete 10 milioane lei, ,pre vă- rea costurilor generate, deconstrucție se constată și ca urmare a întîrzierii predări.1 spațiilor comerciale de la parterele noilor blocuri,In aceste condiții, con- clfizia care se impune în perioada actuală, o perioadă favorabilă pentru activitatea de pe șantiere, este că, pe lîngă realizarea ritmică a planului de apartamente, trebuie să se a- corde atenția cuvenită calității lucrărilor, recuperării restanțelor la finisa-. j.Ul fațadelor, la sistematizările din noile cartiere, ; care constituie componente esențiale ale planului de investiții, ale sporirii eficienței în construcții.

zute în plan la ACM Petroșani. Datorită deselor întreruperi de lucru . în unele puncte — cum sînt, bunăoară, sala de jocuri sportive, laboratorul de a-, limentație publică și extinderea pielii agroali- mentare din Petroșani, hala agroalîmențară din Lupeni, magazinele generale din Aninoasa și Uricani — termenele de predare a a- cestor obiective la beneficiari se amină mereu. Modul necorespunzător în care sînt conservate aceste lucrări conduce la cheltuieli suplimentare neeconomic oase. Conform Legii nr. 8/1972 cu privire la calitatea lucrărilor de cori

4 în Petrila, 3 în Lupeni, 2 în Vulcan și unul în Uri- cani — la nivelul ĂCM sint blocate fonduri de 1,7 milioane lei și garanțiile de 5 la sută constituite conform normativelor în vigoare, importante imobilizări de fonduri, care conduc la do-

toare la tombola organizată de Comitetul municipal ăl femeilor. Sînt invitate să participe președintele comisiilor de femei din întreprinderi și instituții, ca și cei care . doresc să ia parte la tragerea biletelor de tombolă.
tă de Comitetul municipalsă participe dincomisiilor de femei întreprinderi și instituții, ca și cei care . doresc _ ia parte la tragerea bilete
lor de tombolă. să

Eforturi stăruitoare pentru redresarea producției în producție trei abataje . ' i în stratul* cinci, primele din cele opt pe care le pregătesc brigăzile conduse de Vasile Mereuță, Iacob Arpad, Ștefan Mahaci. „Scontăm pe cel puțin 500 de• — ne declară tehnicianul Petre Bîr- leanu.Indiscutabil, mina Ani-

(Urmare din pag. I) vut de soluționat problemele ridicate de fosta zonă- de foc în care sînt amplasate capacitățile lor de producție. Dacă mai adăugăm faptul că în iulie va intra în exploatare și stratul 2 (în premieră la Ani- noasa), ca urmare a ritmului intens la pregătiri lucrări executate de brigăzile concluse de Ion Hoțea și Ștefan Vlasiu — șl 
eă în august va fi deschis, în stratul 13, un abataj frontal pe înclinare, avem imaginea resurselor de care dispune sectorul. pentru ă-și onora sarcinile revenite.Deși își fac planul pe luna iunie, minerii sectoru- . lui III pășesc în trimestrul III cu un minus de 4000

rezistență, dar au deprins repede specificul tehnologiei; în care ău căpătat încredere. Apoi, o altă brigadă, cea a lui Radu Pîrciu, tocmai a rezolvat problemele create de infiltrațiile de apă în zona a- bâtajului cameră în care lucrează. (E drept, soluția este ,deocamdată, provizorie, pînă „la sosirea pompelor de evacuare). Și aici producția va crește. constant. In sfîrsit, brigada Iui Constantin Broască, care a terminat un preabataj, este'în măsură „să atace" din plin o altă felie, revenind la randamentele cu care sînt obișnuiți, adică mari. Pînă acum ei au ă-
vo

a 

I 
I 
I 
I 
I

tricianului Valentin Stă- ruială s-au repus în func- : țiune instalațiile electrice, astfel că, de ieri, raicrohi- drocentrala pulsează, din nou, în sistemul național, energie electrică la întreaga capacitate. Felicitări 1MAXITAXI. Moderni-
. INTERVENȚIE. Datorită condițiilor meteorologice vitrege, conducta de a- dricțiune a microhidrocen- tralei Valea de Pești a fost ______________  . ____ _____avariată. Echipele de elec- zarea transportului în comun cuprinde, între alte mâsu-i întreprinse în ultima perioadă la AUTL Petroșani, și deschiderea traseelor pentru niaxitaxi Piața Victoriei — / Piața V ic tor i ei

tricieni ale CDEE Petroșani, formațiile de munci" - tori de la OG A au acționat 
t bu promptitudine și price- 
I pere, reparînd defecțiunea. 
I Sub îndrumarea maistrului 
I Oliviu Munteanu și elec

de tone, datorită, în prin- . ..............ci pal după cum ne spune cu trepte răsturnate tehnicianul Petre Bîrleanu, șeful sectorului, „unei falii apărute îri stratul 7, din galeria de cap și pînă la bază". Dificultatea fost depășită, așâ îneît .așteaptă ca primul com- tone în plus la finele triplex mecanizat din cadrul mestrului III" — ne decla-asesectorului, care va fi pornit în prima parte a lui iulie, să dea roadele scontate. Ortacii lui Gheorghe noasa s-a înscris pe tra-— ■ - seul rinei activități menitesă facă din procesul de redresare și creștere a producției un proces constant,VIslă, care au făcut pregătirile și vor exploata utilajul, vor contribui; în felul acesta, cu cel puțin 150................de tone zilnic la produc- de durată. Iar 'eforturile și rezultatele minerilor din sectoarele II și III ale întreprinderii o probează din Plin. .
ția sectorului și a minei. Tot în trimestrul III, suficient de repede peiitru a fi și eficiente în bilanțul acestei perioade, vor intraPetrila. Maxitaxi-uiȚle sînt mijloace rapide de transport îri comun, a căror frecvență de circulație crește în vîrfurile de trafic, întrucît depinde de solicitări.RUG1NEL. Utilaje, valo- rînd circa 3 500 000 lei, zac, , Hde doi ani, în curtea Sec- în regie proprie și va dis- ției de semiindustrie și pune de dispecerat, maga- producere a băuturilor ră- zii, atelier de reparații, bi- coritoare Livezeni. Pînă la icuri etc. Recepția lucră- găsirea Unui constructor, rilor este așteptată în privare șă asigu e extinderea ma lună de toamnă. (D.G.) și mod simiza ea secției, u- ~Aeroport și triajele noi pioduc un sor- __’ " i — timent nemaiîntîlnit de ră- troșani și-a lărgit conside* '

Vomcoritoare... Ruginel, reveni detaliat.SEDIU. Sing Alexandru Șofronici, șeful sistemului hidrotehnic Valea Jiului, ne anunță că subalternii săi au pus deja temeliile viitorului sediu al sistemului, care va fi realizat
rilor este așteptată în pri-

IDEE. Cooperativa meș
teșugărească „Unirea" Pe-

RECOMANDĂRIOdată cu sosirea anotimpului cald mulți pose- Sori de autoturisme se pregătesc să plece în concediu cu mașina în “diferi te stațiuni de pe frumosul litoral românesc sau în cele balneo-climateriCej de aceea sugerăm cîtevă recomandări pentru drum.-• înainte -de plecarea în cursă verificați funcționalitatea sistemelor de direcție, de frînare și de iluminat și a instalațiilor de curățit și dezaburit parbrizul.• In deplasările pe care ■: le faceți adoptați o manieră de conducere preventivă pentru a nu vă risca viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la traficul rutier. Circulați numai cu viteză legală în localități și în afara acestora pentru evitarea evenimentelor neplăcute de pe traseul pa care îl. străbateți.
ATENȚIE, COPII !• Nu uitați, de astăzi copiii se află în vacanță și trebuie ocrotiți chiar și atunpi cînd își găsesc, loa de Joacă în apropierea sau 

pe partea carosabilă a drumurilor. Numai că părinți nu trebuie să permită joa ca în asemenea locuri.

nimentelor neplăcute
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au dreptul să 
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tute personală
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Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani, 
Biroul circulație

rabil gama prestărilor de 
servicii către populație, Cî- 
țiva cititori, remareînd 
bogata zestre materială a 
cooperativei inspiră con
ducerii - Ideea înființării 
unor ateliere de stopat sto
fe, reparații confecții, re
maiat ciorapi, reparații 
umbrele.
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• hrwi*
Este nevoieColectivul 7 muncitoresc al minei Livezeni/ este unul dintre colectivele tinere ale Văii Jiului. Numeroși oameni ai muncii de aici locuiesc în căminul de ncfamiliști din cartierul „Aeroport", adăugîndu-li- se alți tineri, care Vin în Valea Jiului pentru a se ’ integra în activitatea minieră.pentru toți cei ce muncesc în subteran, după cinci zile de muncă susținută este firească o perioadă de refacere a forței de muncă, perioadă pe cere o numim „de odihnă". Recuperarea fofței de muncă în zilele destinate odihnei constituie una dintre sarcinile de maximă importanță ca

re stau în fața organizați
ilor de mașă și obștești, cu precădere a organizațiilor de sindicat șt Ul'.C.Dintre mijloacele de o- dihnă activă un loc major îl ocupă acțiunile culturale, turistice și sportive. Despre felul cum sîht gîn- dite și organizate aceste acțiuni la. mina Livezeni, despre preocupările existente la nivelul organizațiilor amintite, la nivelul minei, am încercat să a- flăm amănunte. Dintru început trebuie să spunem că tet ceea ce am constatat, stfnd de vorbă cu președintele comitetului de sindicat Nicolae Bueiuinan și secretarul comitetului 
U.T.C., Dumitru Pănoiu, dovedește că există loc de mai bine.In momentul de față, la I.M. Livezeni activează o singură formație artistică, este vorba de un grup de - muzică ușoară condus de Dan State. Formația sus-

de mai multă inițiativă

tine dese programe artistice în cadrul „Zilelor brigadierului" care se organizează la agrement sau la mină, în sala de apel.
La sfîrșit de• Casa de cultură din Petroșani îi invită pe iubitorii muzicii ușoare și- dansului din Vulcan la un eoncert-spcctacol intitulat „La braț cu tinerețea". Con- ecrtu l-spectacol va avea loc duminică, începînd cu ora 17, la clubul din oraș. Isi vor da concursul formația „Acustic" și grupul de dans modern — core

grafia Nicolae Zablău.• Astăzi este ultima zi a turneului Teatrului de stat „Valea Jiului" în localitățile municipiului, cu piesa pentru copii „Coco- șelul neascultător* de Ion Lucian. La Uricani, începînd cu ora 12, micii spectatori vor fi martorii peripețiilor prin care „Cocoșe- Jul neascultător* și prietenii Iui Vor trece în lupta
DiscuriDin bogata comoară a folclorului nostru, discurile muzicale purtînd efigia casei „Electrecord", prezente in standul specializat al magazinului „Jiul" ne oferă cîteva dintre cele mai valoroase lucrări. In ciclul „Tresors folkloriques roti- mains", violonistul Alexan

dru Țitruș a editat recent un I.p. cuprinzînd piese de virtuozitate.;. Cântecele de pe , Someș sînt prezente pe un alt l.p., în interpretarea solistului vocal Simion Pop. Albumul este intitulat „So- meșan îs și mi-i drag". Albume discografice cuprin- eînd recitaluri de folclor au înregistrat recent și soliștii Emil Gavriș, Elisabe- ta Pavel, Titiana Mihail, Jon Radu, Sofia Popa. 
■ai. h.) 

Activitatea ei este coordonată de comitetul sindicatului.. Cam puțin pentru colectivul destul de numeros de la mina Livezeni.La capitolul vizionări de spectacole am remarcat buna(colaborare . existentă între .mină și Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani. Se organizează numeroase vizionări de spectacole în grup, casa de cultură răspunzînd prompt cerințelor minerilor de la Livezeni., Dintre vizionări amintim concertul „Rap-
Pentru mineri, 

în zi liberăsodiei române" șî recitalul Mirabelei Dauer. Tot pe linia bunei colaborări cu casa de cultură se înscriu și expunerile, simpozioanele organizate foarte des, pe teme de cultură generală sau în sprijinul producției, la sediul căminului de nefamiliști, cu participarea unor specialiști din municipiu. Sînt acțiuni educative la care tinerii din cămin participă cu regularitate.De altfel, se poate spune că din partea casei de cultură există tot sprijinul.Tot la căminul denefa- milișt este de hi s s ilni o bibliotecă bine dotată; tinerii din cămin au la dispoziție șl alte materiale cultural-sportive, televizor, jocuri de șah.Totuși, realizările la ca- . pitolul educație-cultură sînt prea puține, ceea ce demonstrează o anume lipsă de preocupare în domeniu. în mod deosebit din partea secretarului adjunct cu probleme de propagandă al comitetului U.T.C., a
săptămînădată împotriva „Vulpoiului" cel rău. (Al. 11.)• Pentru tineri, la Uricani, Vulcan, Lupeni, Pe-trila au loc astăzi și mîine începînd cu ora 18, . seri culturale. Muzică, dans, tinerețe, la sfîrșitul unei rodnice săptămîni de muncă. (H.D.) Pasiune pentru muzică la Școala generală nr. 1 — secția artă — din Pe

troșani.

Undeva, cu șase secole în urmă, un om căruia istoria doar fapta i-a con- seinnat-o, nu și numele, bibliotecar îndrăgostit de valorile aflate în grija sa ori chiai’ conducătorul instituției respective, a avut ideea să înscrie pe un cartonaș numele instituției a- lături de formula „Ex-Li- bris“ și să-1 lipească pe coperta interioară ■ a cărților din bibliotecă, pentru ca, oriunde vor ajunge aceste cărți în călătoria lor prin timp, să se știe că în anul 1395, ele au aparținut Școlii' de Medicină din Paris. Așa s-a născut primul ex libris din istoria culturii ajuns pînă Ia noi.

cărui activitate — apreciind după cele constatate de . noi .-— este nesatisfăeă- toare în ceea ce privește educația și cultura.Tot pentru zilele de o- dihnă s-au organizat pentru tineri excursii de.două zile pe traseul Drobeta- Turnu Severin, Hdrculane, Caransebeș, Hațeg,, drumeții de o zi, Ta agrement, competiții sportive la șah, fotbal, tenis de masă. E- xistă, perspectiva unei acțiuni turistice la Geoagiu.Cam atît.Mult prea puțin li se oferă, pentru zilele de o- dihnă, minerilor de la Livezeni. Am dorit să găsim mai multe realizări pe care să le consemnăm, dar gama lor este redusă. Pentru iulie și august — luni de vîrf ale sezonului estival — poate că situația se va schimba. Așteptăm să fim invitați la acțiuni cultural-educative și sportive unde să ne putem întîlni cu minerii de la Livezeni, unde să fim martori la a- devărate manifestări ale tinereții. Recuperarea forței de muncă, odihna activă nu trebuie lăsate la voia întîmplării, Resurse există, capacitate organizatorică — da, lipsește, poate, inițiativa. noscută în întreaga țară. 
In piesa lui Tudor Popes-H. ALEXANDRESCU

PLEDOARIE PENTRU EX LCu timpul genul a evoluat îmbrăcând o multitudine de forme, iar astăzi, ca ramură a artelor plastice, grafica ex libris cunoaște răspândire pe toate meridianele lumii.„Ex Libris"... inscripție latină strâbătînd pînă în Zilele noastre, neschimbată, din trecutul îndepărtat și care în traducere exactă însemnează „din cărți", iar într-o traducerea mai liberă „din cărțile lui... „X“ sau „V“. Ex librisul este deci însemn de carte sau, mai explicit, o lucrare miniaturală de grafică al cărei, rost este acela de a fi lipită pe contra-eoperta sau pe prima pagină albă a cărților din biblioteca personală, înlocuind semnătura pro- prietarului bibliotecii respective. Pentru a-și îndeplini această menire, orice ex libris trebuie să cuprindă în alcătuirea sa, în mod obligatoriu, următoarele elemente : formula „ex libris", sau o alta -formulă cu același conținut, numele solicitantului și o imagine artistică, alcătuită Ia rîndul ei din elemente cu caracter simbolic care să Vorbească despre profesiunea sau preocupările celui cart j s lat lil sul

eu care
farina Demian găsește 

foarte ușor călea spre a 
ajunge lă inima publicului, 
așa cum s-a întîmplat și 
ia Lupeni, Vulcan sau Pe
troșani, cu ocazia recentu
lui turneu al Teatrului de 
comedie din București.■— Aș fi vrut să intru într^o mină. Grei că est? foarte, interesant acolo. Aș fi avut ce vedea......Acestea au fost primele cuvinte cu care Iarina Demian, artrita care știe să îmbme comicul cu liricul, .dînd căldură replicilor ce se succed în vîrtejul teatrului, Ie-a rostit imediat ce reporterul i-a solicitat un interviu pentru minerii Văii Jiului, cititori ai ziarului nostru.

— Cum vi s-a părut mu
nicipiul Petroșani, acum 
cînd ați revenit, alături 
de colegii dv, actori ai Tea
trului de comedie, printre 
mineri, în cadrul Lunii 
manifestărilor politico-i- 
deologice, eultural-edueati- 
ve și sportive „Laudă o- 
mului muticii și creației 
sale* ,— înfloritor. Vin aicisea oară. Primirea a , fost de fiecare dată dedsebită. Deși distanța este destul

Uneori, imaginea artistică poate lipsi, ea fiind înlocuită cu o monogramă cuprinzând idipajele numelui titularului.Pentru noi cei de astăzi însă, ex libris însemnează mult mai mult. Ne poartă cu gîndul către o întreagă lume de colecționari, colecții și mii de' se? isori de schimbi ce-și încrucișează zilnic traiectoriile de la o țară la alta, de la un oraș la altul, desființînd granițele dintre truditorii acestui mirific tărîm, cimen- tînd prietenii între oameni.Ne mai poartă gîndul la bogata activitate expozi- țională desfășurată în toată lumea, la congrese internaționale și naționale, cercuri de bibliofil ie și ex libris, multe și la noi : în țară, zeci de reviste . de specialitate, cataloage și volume de o mare, valoare bibliofilă.Ca ramură a artei, ca o- peră de sine stătătoare, ex librisul a antrenat în munca de creație personalități de vîrf ale graficii mondiale, de la Durer pînă la Picasso și uzează de toate tehnicile graficii de șevalet, începînd cu desenul țn tuș și terminînd cu gravura în metal. Unele lucrări.

,«Importantă e pasiunea 
ne facem meseriade mare între București și Valea Jiului, oamenii ne. fac totaeauna să uităm de oboseala drumului, de-orice alte probleme. Oamenii Văii Jiului au un fel a- parte de a fi ; sînt sinceri, deschiși, fermi, Curajoși, sensibili.De această dată, jucăm o comedie a lui Tudor Popescu, unde rolul actorului

Oaspeți 
ai Văii Jiuluita transmiterea conținutului de idei, a tuturor intențiilor autorului — este foarte mare. Publicul din Valea Jiului, prin felul său aparte de a fi, nu reacționează la îngroșările nejus- tificate ale unor replici, care se mai aud Câteodată, în dorința unor „interpreți"dea sm ulge aplauze. Reac- ționează. însă prompt la tot ceea ce ține de finețe, de subtilitate, dovada cul-pentru a cincea sau a- șa- ‘ turii sale teatrale.

— Sînteți o actriță cu-

IBRISsînt admirate pentru frumusețea compoziției, altele pentru ingeniozitatea simbolurilor alese perttru a ilustra tema propusă, iar altele pentru măiestria e- Xecuției. Dar cînd toți a- ce.ști trei factori sînt realizați, lucrarea respectivă devine operă de artă de o mare frumusețe și valoare artistică.In ultimul timp, au apărut și la noi aceste exemplare de înaltă ținută, fapt care ,a impus ex librisul românesc 'atenției specialiștilor din lume. Doar „în ultimul timp", deoarece vreme îndelungată preju- I decala multora dintre graficienii noștri cum că ar fi . o ramura minoră a artelor plastice, ă ținut în loc e- voluția ex librisului nps- tr u de calitate.Prin expoziții, prin marea lui putere de circulație, precum și prin valoarea artistică a lucrărilor, ex librisul poate contribui la dezvoltarea sensibilității față de frumos a oâ-: menilor, iar prin conținut, la vehicularea marilor i- dei și idealuri ale umanității, într-o măsură la fel' de mare ca și alte ramuri ale artelor.
Dafinel DUINEA

cu jucați un rol mai mic.— ...mic, dar foarte important în structura dramatică a piesei. Sper ca în viitor să venim în Valea Jiului și cu alte lucrări dramatice unde joc roluri de întindere mai mare șî unde cred că am reușii creații valoroase ca „Turnul de fildeș" sau „Pachetul cu acțiuni".
— Ce vă doriți ?— Un ici frumos. Cerințele de i stăzi în teatrul românesc sînt foarte mari. Este din ce în ce mai greu ,să răspunzi Ia toatA Importantă e pasiunea cu care ne facem meseria, pe care o punem în fiecare rol căruia îi dăm viață.

H. DOBROGEANU

NOUTĂȚI EDITORIALE 
PENTRU CEI MICI

Lucrări dedicate 
activităților 

practicePentru că sîntem la ■ încheierea anului de învăță- mînt ne-am interesat ce li se oferă copiilor care, avînd la dispoziție timp liber, înțeleg șă-1 folosească, îmbinînd odihna cu activitatea instructivă. Ne-am oprit asupra unor lucrări care se adresează celor ce iubesc uftivitățile tehîn. ‘,-i pin .tî i e.' La Editura ..Sport-tu- r ism , ub nnatura Eca- terinei Draganovici a apărut recent o colecție de desene ce pot fi copiate pe placaj și prelucrate cu a- jutorul aparatului, de piro- grafiat sau cu ajutorul traforajului ; plăcuțele de placaj vor deveni obiecte necesare în camerele copiilor.Purtînd antetul Editurii „Ion Creangă", se găsesc în librării două lucrări u- tile copiilor între 8 șî 10 ani. Este vorba de „Mîinile dibace, iată ce pot face !“, aparț inînd Anei Măria Buzna și „Căsuțele , mele" de pumitiu Pvistea, cărți apărute în colecția „Micii meșteri ma’’i“.Volumele amintite, prin conținutul lor, stimulează imaginația și dragostea pentru frumos al copiilor.
Ioan ȘTEFAN

ReverberațiiVIORICA ZOI.DOS, e- levâ. Lupeni. Este lăudabilă dorința dumneavoastră de a scrie versuri. Vă lipsesc însă cunoștințe de specialitate. De aceea vă sfătuim Să vă adresați cenaclului literar al clubului sindicatelor din Lupeni» ,ADRIAN GAVRILIU, Vulcan : Aprecierile la a- dresa librăriei nr. 42 din Vulcan ne bucură. Le-am tran.smis Centrului județean de librării.LAZ AR IONEL, Petrila: Frumoasele cuvinte lâ a- dresa paginilor noastre, „De la o duminică la• alta", ne bucură. In ceea ce privește literatura de anticipație, un gen literar agreat dc tineri, adresați-vă Casei de cultură din Petroșani, unde ființează un cenaclu literar de anticipație teh- nieo-științifică, (H.D.) i



SIMBATA, 28 IUNIE 1986S t e a g ul

FILME

memento

comunică planul de școlarizare pentru treapta 
I, în anul de învățămînt 1986-1987, după cum 
urmează :

Agenda 
cosmică

Liceul industrial nr. 1 
Petroșani

BELGRAD 27 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, Secretar general al partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Vidoie Jarko- vici,. președintele Prezidiului C.C.' al U.C.I., ; unsalut cordial, tovărășesc, ■ împreună cu cele mai bune urări de succese în. desfășurarea lucrărilor f oru- . inului suprem al comuniștilor din Iugoslavia, iar oamenilor muncii, iugoslavi, urări de noi succese în: e- difiemea socialismului, în traducerea în viață a ho- tărîrilor actualului congres.Mulțumind pentru u- rările exprimate, tovarășul Vidoie Jarkovici 'a rugijt să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut tovărășesc și u- rări prietenești de succes deplin în activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea partidului și

Schimb de mesaje 
româno - iugoslavstatului pentru asigurarea dezvoltării- dinamice a societății, spre binele și fericirea poporului român. Totodată, a fost exprimată hotărârea conducerii U.C.I. de a se continua tradiția în- tîlnirilor româno-iugoslave la nivel înalt în scopul dezvoltării permanente și amplificării relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre, în a căror edificare un rol hotărîtor l-au avut întâlnirile și convorbirile tovarășulCeaușescu si Iosip ■ Broz Tito.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. a tovarășului Ion Comati, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorii! delegației Partidului Comunist Român la cel de-al XHI-lea Congres al U.C.I.

MOSCOVA 27 (Agerpres). După cum relatează agenția TASS, în noaptea de joi spre vineri,. conform programului, s-a încheiat operațiunea de transfer cosmonauților I. eon i d VI a d im i r din laboratorul spațial „Sa- liut-7“ în. laboratorul spațial „MIR“. Operațiunea de cuplare a navei cosmice „Soiuz T-15“ cu stația„MIR" s-a realizat prin

asovietici Kizim și . Soloviov

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Comoara din lacul de argint ; Unirea : .Sper să ne mai vedem ; 
Parângul: Vînătorul de căprioare.LONEA: Cobra se întoarce.VULCAN — Luceafărul: Bocet vesel.tUPENT — Cultural I Din nou împreună.URIC ANI: Colierul de turcoaze.

TREAPTA i, clasa a IX-a - liceu zi :
■ mine, petrol, geologie - română

162 băieți 
pentru limba maghiară 18 băieți

■ mecanică - mecanică de mină
80 băieți

- mecanică 54 fete + băieți

dintreNicolae comenzi manuale date de echipaj. ,Cei doi cosmonauți început apoi executarea o- perațiunilor prevăzute, de program.Agenția precizează că zborul ..tandemului „MIR" — „Soiuz T-15“ se desfășoară normal, iar cei doi cosmonauți sînt sănătoși și • se simt bine. . '

au N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
13,00 sfîrșit lor)..

TV.Telex. 13,05 Lade săptămînâ (co- Din sumar

Pînă la victoria finală împotriva 
apartheidului

27DAR ES SALAAM (Agerpres). Congresul Național African (ONA) ierni hotărât să . continue lupta armată pînă la victoria finală împotriva apartheidului, promovat de regimul minori tat rasist de la Pretoria, a declarat la Dar Es Salaam președintele ONA, Oliver Tambo.
■ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

este In cadrul purtate . cu țării-gazdă, convorbirilor președintele „ , . . Aii Hassan Mwinyi, Oliver Tambo a criticat , poziția guvernului britanic care se opune' în continuare adoptării de sancțiuni economice împotriva R.S.A. pentru a o determina să renunțe la politica de discriminare rasială.

Deficit bugetar' BRUXELLES 27 (Agerpres). Din punct de vedere ăl deficitului; bugetar „situația se menține dificilă în italia, Belgia, Olânda, Grecia, Irlanda și Portugalia", se arată îritr-un raport al Comisiei Executive a CEE, dat publicității la Bruxelles. In aceste țări — se relevă în document —, datoria publică sporește intr-un ritm „încă prea rapid" comparativ cu produsul intern brut.

. .... ________- „Dedrag și de dor“ — melodii populari? ; Gala desenului, animat; însemne ale permanenței noastre; - Ritmuri muzicale; Farmecul valsului; Nebănuita forță a florilor,—. reportaj ; Autograf muzical.14,40 Iunie — Cronică e- venimentelor politice. .19,00 Telejurnal. 19,30 Din inimi de copii dragoste și recunoștință. 20,00 Tele- enciclopedia (color). 20,30 Film artistic: Rivalii (color). 21,55 Telejurnal. 22,05 Orfeul de aur — Gala finală, (color).

■ mecanică pentru limba maghiară
18 fete + băieți

■ electrotehnică - electrician de mină
40 băieți

- electrotehnică 36 fete + băieți
■ construcții - română 36 băieți + fete 
- pentru limba maghiară 36 băiețî t fete

încadrează de urgență 

tehnician investiții

I
i
i

I
Condiții de încadrare conform Legii nr. 12/ 
1971 și Legii nr. 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 60353. *

întreprinderea minieră Petrila
INCADREAZA:

memento - fochist centrală termică autorizat 
pentru cazane presiune medie.

In atenția cumpărătorilor

publicitateM i c a
Sud, (în

semifinala întîrzîat

CIUDAD DE (Agerpres).

troșani și Vulcan, precum și în 
rul Bărbăteni Lupeni.

prin întreprinderile comerciale din Valea Jiului 
organizează 

în ziua de 29 iunie 1986, începînd de la ora 7,
EXPOZIȚII CU VINZARE

pentru produse de
- patiserie-cofetărie
- specialități panificație
- preparate culinare
- diverse produse industriale 
Expozițiile cu vînzare vor avea loc în halele agroalimentare din Pe

complexul de unități comerciale din cartie

MEXICO 27 (Agerpres). Campionatul mondial de fotbal din Mexic programează siin- bătă și duminică ultimele două meciuri ale celui de-al XllI-lea turneu final partida pentru locul 3. dintre formațiile Franței și Belgiei, ce va fi găzduită de stadionul „Cuauhtemoc" din Puebla, sîmbătă —, precum și finala, care va opune, pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico, reprezentativele Argentinei și R.F. Germania.Cu un parcurs excelent, formația argentiniană se prezintă neînvinsă pentru ultima întîlnire, după ce a întrecut Coreea de Bulgaria, Uruguay „optimi"). Anglia (în „sferturi") și Belgia (în semifinale), prezentînd un bine structurat, în celui mai bun Jucător competiției, în opinia jorității specialiștilor
joc jurul al ma- pre- zenți în Mexic, Diego Maradona. De asemenea, argentinienii au încheiat la egalitate partida cu Italia."in schimb, selecționata vest-germană a început destul de puțin convingător turneul, în grupa preliminară pierzând la Danemarca și încheind la egalitate cu Uruguayul. In fazele superioare ale.' competiției, însă, fotbaliștii vest-ger- tnani au intrat progresiv in formă, atingînd un. nivel competitiv în semifinala cu Franța, pe care au c.îștigat-o clar.Pînă în prezent, cele două echipe s-au întâlnit la • „Cupa Mondială" de două ori, palmaresul prezentîn- du-se favorabil vest-ger- manilor, cu o victorie (3—1 în 1958) și o egalitate (0—0, în 1966.

CIUDAD DE MEXICO. 27 (Agerpres). După 50 de partide disputate la campionatul mondial de fotbal din Mexic, în clasamentul golgeterilor continuă să conducă englezul Lineker, cu 6 goluri marcate, urmat de Maradona (Argentina), Butrag'ueno (Spania), și Careca (Brazilia) — cu <îte 5 goluri, Altobeli (Italia), Belanov (U.R.S.S.), Eliijaer-Larscn (Danemarca) — cu cîte 4 goluri, J. Olsen (Danemarca) și Val- dani; (Argentina) — cu cite 3 goluri. Dintre aceștia au rămas in competiție doar argentinienii Maradona și V aid a no.Eliminarea j Braziliei la actuala ediție a campionatului mondial a dat naștere la o serie de • comentarii privind cauzele insucceselor repetate ale talentaților fotbaliști brazilieni, care, de la cucerirea titlului suprem. în 1970, ti-au mai reușit să se ca- lifice în finala „Cupei Mondiale". Experimentatul reporter brazilian Qldema- rio Touguinho, prezent la șapte ediții ale turneului final, este de părere că greșeala principală constă in schematizarea (din considerente de ordin tactic) a jocului unor, fotbaliști a căror principală calitate este viza, l-ar chă, știa una ___ ...-de actualii tehnicieni. Este un nonsens. După părerea mea, totdeauna trebuie să prevaleze talentul". A fost evocată, de asemenea, lipsa tradiționalelor terenuri de joacă pentru copiii, din marile orașe, al căror nu-

mar a scăzut simțitor ultimul timp.Un podgorean italian a anunțat că oferă jucătorului care va înscrie primul gol al finalei 1000 de sticle de vin din propria producție. Mare amatc-r de fotbal, Carmine Festa din Pescara este la a doua „donație" de acest gen, în 1982 fotbalistul „premiat" fiind Paolo Rossi.Argentinianul Diego Maradona, autorul celor două goluri cu care formația sa a întrecut în echipa Belgiei, a o jumătate de oră la conferința de presă. Dar absența sa a fost motivată : prematură a căpitanul echipei argenti- njene fusese stabilit prin tragere la sorți pentru controlul antidoping.La meciul pentru locul trei, programat sîmbătă între selecționatele Franței și Belgiei, va absenta mijlocașul francez Luis Fernandez, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Meciul va avea loc pe . stadionul „Cuauhtemoc" din Puebla.Fostul selecționer al reprezentativei Argentinei, Cesar Luis Menotti, apre-. ciază că Diego Maradona va avea o zi extrem de dificilă duminică pe stadionul „Azteca" în finala campionatului mondial. „Pînă acum Maradona a putut evolua destul de liber, dar în meciul cu R.F. Germania va trebui să se aștepte la un marcaj foarte strict, probabil clin partea lui Hans Peter Briegel, _ea- re-i cunoaște jom! foarte bine din campionatul italian. unde evoluează amîn- doi".

talentul de a impro- „Antrenorii de azi nu selecționa pe Garrin- deoarece acesta -nu să joace fără minge, 'din cerințele impuse

COLECTIVUL Sucursalei ICRA Petroșani urează colegei lor Colda Estera, cu ocazia zilei: de naștere și a ieșirii la pensie . multă sănătate și „La multi anii". (8393)INGINER electronist, meditez . matematică, fizică liceu > admiteri facultate Telefon 43349. (8388)VIND Dacia 1310, telefon 42606, după ora 16. (8385)VIND Ol tei t—club, kilometri. Petrila, Vuia 13, telefon (8390)VIND Dacia 1310. foarte bună. Lupeni, fon 60433, după (8388)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mură- rețu Viitor, eliberată de I.M. Dîlja. O declar nulă. (8384)PIERDUT diplomă de absolvire a .școlii profesionale în meseria de mecanic mașini și utilaje vagoa-

, zero Traian 41317.stare te le- ora 15.

COLEGIUL DE REDACȚIE: losil li.Al.AN, luau Dl HEK Dorin Glii (A. Ion 
MUSTAȚA. Simion t’OP — redactor șei, teodor KUSU — redactor șei adjunct,' 
Tiberju SPATARU.

numele Nikelszki eliberată de Regio- ■ ' ' “ a-nulă.ne pe Erich, mala CI R Timișoara în nul 1980. O declar (8387)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele David Mircea, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nula. (8383)

. PIERDUT certificat calificare . în meseria de lăcătuș-montor, seria A 26027/1984, pe numele Pre- dușel Ștefan, eliberat IACMM Petroșani. II clar nul. (8391)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Vasile, eliberată de Paroșeni. O declar (8386)
ANUNȚURI DE FAMILIE

de dedeRusa ' IM nulă
Soția și cumnatul anunță eu adîncă durere înce

tarea din viață a scumpului lor
BALINCA CONSTANTIN

Inmormîntarea va avea loc duminică, 29 iunie, 
ora 15. Cortegiul funerar pleacă din strada Mihai 
Viteazu. (8394)’

Colegii de muncă de la Regulatorul de circulație 
Petroșani transmit sincere condoleanțe familiei în
durerate prin pierderea celui care a fost

BALINCA CONSTANTIN
(8305) *

Redacția ți administrația Petroșani, su. Nicolae Băicescu, ar. 2, Telefoane 41662, 
secretariat 41663. 42464 secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae BSIcescu, nr. 2, telefon 41365.

-3.


