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Mecanizare E Productivitate E Rentabilitate

Depășirea randamentelor mediocre
pasul strict necesar în abatajele mecanizate

® Două abataje fron
tale, dotate cu com
plexe mecanizate, ex
ploatate sub tavan ar
tificial, în stratul 3, blo
cul VI de la mina Lo- 
nea, au realizat, în 
medie pe trimestru, o 
productivitate a mun
cii de 7,2 tone pe post.

Experiențe și cerințe 
în folosirea 

eficientă 
a dotării tehnice 

miniere

• Două abataje fron
tale cu o lungime si
milară, dotate cu corn, 
plexe mecanizate de a- 
celași tip de la Aninoa- 
sa, tot în stratul 3, sub 
tavan artificial au rea
lizat în perioada respec
tivă o 
medie 
post.

productivitate 
de 6,8 tone pe

Vizita

NICOLAE CEAUSESCU 
in R. S. Cehoslovacăzi a vizi-Nîcolae membrilorCea de-a doua tei tovarășului Ceaușescu, a delegației române de partid și de stat în Cehoslovacia a fost consacrată atît continuării convorbirilor oficiale, cît și vizitării unor obiective economice si sociale reprezentative pentru opera de construcție socialistă din țara prietenă.In cursul dimineții, solii poporului român au oaspeții puternicului lectiv muncitoresc al treprinderii de automatizări industriale din Praga și a cooperatorilor comuna Jasenîce, din propîerea capitalei.Tovarășul Nicol Ceaușescu a fost însoțit în această Vizită de tovarășul Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia,

tuiesc întreprinderea — concern ZPA—Kosire.In sala consiliului a fost organizată o întîlnire a re-

fostco- In-
din a-a e

Z"
Care este experiența 

minerilor din Lonea în folosirea complexelor mecanizate ? Relevante sînt realizările obținute în abatajul brigăzii lui loan Cojocariu — productivitate medie pe trimestru de 7,64 tone/post și avansarea medie ml/zi — și pe cale depășirea planului de cărbune cu peste 1200 tone. Reținem deci experiența" acestei formații, a- cumulată de cîțiva ani în exploatarea complexelor mecanizate.Interlocutorii noștri — minerii din abataj și cadrele din conducerea minei — au oferi_t următoarea explicație realizărilor j 
roasă 
lucru, 
rații pe schimburi. Tăie
rea pe fîșie se execută 
în schimburile I și III, 
iar în schimburile II și IV 

^celelalte operații : ripa-

I.M. BARBATENI

de 1,2 această

respectarea rigu- 
a programului de 
a ciclului de ope-

rea transportorului, păși
rea secțiilor, lucrările de 
revizii și reparații. Brigada si-a impus acest regim de lucru în virtutea experienței acumulate, a ordinii și disciplinei statornicite pe fiecare schimb îndeosebi prin structura echilibrată din punct de vedere profesional al brigăzii, dispunînd fiecare schimb de cîte un lăcătuș, de mineri-me- canizatori — capabili să intervină și să remedieze _ o eventuală Totodată, se acordă toată atenția întreținerii: și reparării utilajelor din dotare. Bine ar fi dacă și a doua brigadă ar fi atins același regim de lucru. Fiind mai tînără. mai puțin consolidată si experimentată. brigada

defecțiune.

Petru Corobea nu a reușit încă să realizeze programul de operații de două cicluri pe zi, avînd, astfel si rezultate inferioare. Rău e însă faptul că în luna aprilie au scăzut randamentele în ambele abataje, în _____ ...la 6,59 tone/post, iar în al doilea la 5,50 tone/post. Explicația rezidă în mare măsură în greutățile tectonice — a- batajele se află cu exploatarea la orizontul de bază unde interceptează lucrări vechi ; totodată, ponderea culcușului în front a crescut foarte mult, ceea ce a frînat a- vansarea.
Ioan DUBEK

primul

în fruntea realizărilor, 
pe baza creșterii pro
ductivității muncii în 

cărbuneIn fruntea întrecerii socialiste pentru mai mult cărbune, se situează și in această lună, minerii Băr. băteniului. Cu cele 3194 tone cărbune extrase peste plan, la zi, în luna mai plusul total de la începutul anuluf însumează 18 311 tone cărbune.i Realizări de prestigiu au obținut sectoarele 1 și III care au extras iu luna aceasta in pius 1603, respectiv, 1379 tone cărbune. Sporurile obținute la producția fizică se da. țoresc unei bune organizări a producției și a muncii, utilizării mai ciente a timpului de cru, funcționării fără treruperi a utilajelor dotare. Productivitatea muncii a crescut, în căr
bune. la sectorul I cu 339 kg/post și la sectorul III, cu 200 kg/post. Cele 
mai bune rezultate le-au Obținut formațiile condu, șe de brigadierii Gheorghe pnofrei. Pompei Sectorul _________ T.Gheorghe Rusu, Ioan Pin- tecan. Sigismund Kovacs, Aron Grumăzescu de fa sectorul.. III.

dina- prezentanților oamenilor muncii cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu. cu secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Gustav Husak. Directorul unității a adresat din nou. în . nunele comuniștilor, al muncitorilor si muncitoarelor, al celor tineri sau vîrst- nici. un cordial salut distinșilor oaspeți sl i-a informat despre istoricul întreprinderii de. automatizări industriale, locul și

au-
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. și Bochuslav Chnoupek, membru al C.C. al P.C. Cehoslovacia, ministrul facerilor externe.La întreprinderea de tomatizări industrialeZPA sînt vizitate principalele sectoare ale modernei unități : secția de montaj a mașinilor cu comandă numerică, cea de fabricație a fotocititoarelor, a perforatoarelor de benzi.In semn de înaltă, țuire acordată vizitei întreprinderea lor. în colectiv.

pre- în nu-mele întregului directorul unității adresează tovarășilorCeaușescu și Gustav Husak rugămintea să semneze în Cartea de onoare.Se vizitează, apoi, o mi- croexpoziție care reunește produse reprezentative ale celor nouă uzine ce alcă-
Nicolae

(Continuare in pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficialeîn ziua de, 20 mai au continuat, la Praga, con. vorbirile oficiale între delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, condusă de tovarășul Gustav Husak, -secretar general a] Corni.

tetului' Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.în aceeași atmosferă de prietenie, cordialitate si înțelegere reciprocă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak au reluat dialogul în probleme privind dezvoltarea conlucrării româno-cehoslovace, re. afirmînd voința comună de a extinde și aprofunda continuu relațiile de prietenie, solidaritate și co

laborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, în folosul și spre binele ambelor state și popoare. al construcției socialiste în România Cehoslovacia, al cauzei socialismului și păcii.Cei doj conducători de partid și de stat au continuat schimbul de păreri în lgătură cu unele probleme esențiale ale vieții politice mondiale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

si

ta mina Petrila, bri
gada condusă de Fran. 
cisc Barabaș acționea
ză stăruitor pentru gră
birea lucrărilor de des- 
chidere-pregătire în ca
drul sectorului, de in
vestiții. în imagine: 
Dumitru Liteanu, Gheor. 
ghe Vasile
Ghebu.

(Continuare in pag. a 2-a)

Laudă omului muncii și creației sale I.M. DlLJA

efi- lu-

Nicolae Rusu, Tomolea de la I, precum și

Schimb de experiență în domeniul 
creației tehnico-științifice

In cadrul acțiunilor de 
propagandă tehnico eco
nomică, de protecția mun
cii și creație științifico- 
felinică de masă ce se 
desfășoară in această pe
rioadă in 
nifestărilor 
deologice și 
educative, sub 
cui „Laudă omului mun
cii și creației sale", ieri, 
a avut loc la Casa consi- 
siliului oamenilor 
al Combinatului 
Valea Jiului un 
de experiență pe 
„VALORIFICAREA EF1. 
CIENTĂ A CERCETĂRI
LOR PROPRII IN PRO
DUCȚIE". Comunicat ea

cadrul ma- 
poiitico.i- 

cultural- 
generi-

muncii 
minier 
schimb 

tema

și prezentarea de diapo
zitive a fost făcută de 
dr. ing. Vaier Stanciu. La 
acest util schimb de ex
periență au participat 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri cuprinși in cer-, 
curile de invenții și ino
vații din întreprinderile 
miniere, de la I.U.M.P. și 
I.R.I.U.M.P., Institutul 
de mine, C.C.S.I.T.U.M., 
C.C.S.M. și I.C.P.M.C.. 
președinții comisiilor o- 
rășenești șj din întreprin
deri de creație tehnico- 
științifică de masă, pre
ședinți ai comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor, 
specialiști și cercetători.

Noi capacități 
de producțieLa I.M. Dîlja au început să producă două noi abataje. Este vorba de abatajele cameră nr. 6 și 7 din stratul 3 blocul 2. încredințate minerilor din brigada complexă, condusă de Petru Carp. Noile capacități de producție asigură circa 120 tone pe zi.De menționat faptul că evacuarea producției, ca urmare a înfăptuirii unui program conceput de conducerea întreprinderii, este asigurată prin punerea în funcțiune la sectorul I a unui nou flux de transport pe benzi, cu siloz colector Ia orizontul 350 în blocul II.

F cauzate ta terme»
III IW 11 J liIX $ de calitate

Eliberarea amplasamentelor
- o problemă care nu mai 

poate fi aminată pe ‘ 
șantierul instalației de firePe platforma industrială a I.F.A. „Vîscoza" Lupeni s-a lucrat cu spor de la începutul acestui an și la construcția viitoarei instalații de fire care va spori considerabil capacitatea de producție a întreprinderii. Hala principală a viitoarei filaturi a fost acoperită pe o jumătate din suprafața totală, au demarat și lucrările de construcție a centralei termice, s-a început fundația la coșul de evacuare. Viitorul coș ... de evacuare este o lucrare în premieră în Valea Jiului, dacă se are în vedere înălțimea sa de 210 m. Coșul va fi executat de specialiști din cadrul Trustului de lucrări speciale București. Ca urmare a terminării unor fundații si, parțial. a două hale, s-a creat front de lucru pentru montajul utilajelor. Pînă în prezent au și fost montate două compresoare pentru stația de răcire și a început preasamblarea cazane-

lor de 30 tone abur pe o- ra. „Valoarea totală a lucrărilor de construcții si montaj executate în primele patru luni ale anului— după cum ne-a informat Ludovic Venczel, șe- serviciului plan-dez-voltare al I.F.A. Vîscoza— se ridică la peste 10 milioane lei. De cînd o bună parte a lucrărilor de construcții a fosț preluată de șantierul din București, se simte un adevărat reviriment. In fiecare zi tructorii muncesc pe schimburi, ritmul de este mulțumitor".Cea de-a treia hală itoarei instalații denu poate să fie începută însă din cauza unor amplasamente care n-au fost e- liberate nici în prezent, în ciuda insistentelor repetate ale beneficiarului. Sînt mult rămase în urmă lucrări cum sînt stația de
Viorel STRĂUȚ

cons- două lucrua vi- fire

(Continuare la peg. a 2-a)

In pagina a 3-a : 
iNDIVID - COLECTIVITATE

Oameni cu dragoste de meserie
I.U.M.P. — Cetate a muncii și educației 
comuniste
Satisfacția lucrului bine făcut
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jN‘ ORGANIZAȚIILE DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

DIN MUNICIPIU

V

Depășirea
(Urmare din pag. I)

randamentelor mediocre

de a constituit pro- ce a stat pc a- lucru a recentei Consiliului mu- F.D.U.S., comu-
Crearea unui cadru propice pentru o astfel activitate, blematica gen da de plenare a nicipal a]nă eu Comitetul municipal al O.D.U.S. Dezbaterile plenarei, măsurile adoptate au pornit de la necesitatea consolidării organizatorice a O.D.U.S. în vederea creșterii capacității sale de a-și îndeplini rolul important ce-i revine. în spiritul adîncirii democrației socialiste, privind atragerea maselor de oameni ai muncii din Valea Jiului la conducerea treburilor locale, la transpunerea în viață ă hotărîrilor Congresului al XH-lea al partidului. In contextul acestor comandamente politico-soeiale — s-a subliniat în plenară — o sarcină deosebită este ca O.D.U.S. să desfășoare o activitate, mai susținută, implicată în Viața colectivelor de muncă, mai ales a celor din întreprinderile miniere șl unitățile de preparare, de pe șantierele de construcții, sprijinindu-le în realizarea sarcinilor la producția de cărbune, în execuția importantului volum de lucrări de investiții.îndeplinirea acestor comandamente majore cere din partea organizației democrației și unității socialiste să-și sporească capăei-’

amplasamentelor
(Urmare din pag. I)

tatea de acțiune. Pentru aceasta Comitetul municipal al O.D.U.S., comitetele teritoriale din orașe . și cele două comune, să militeze și să acționeze mai intens și cu toată -răspunderea pentru întărirea celor 269 organizații. O.D.U.S. cuprinde în prezent în rîn- durile sale peste 20 000 de oameni ai' muncii din Valea Jiului, dar posibilitățile de întărire . a organizației prin primiri de ini. Sub conducerea ilor de partid îndrumărilor . F.D.U.S., comitetele toriale din orașele Lupeni. _ ______Vulcan. Petroșani și Petri- «M# în grădinile de legume, ia trebuie să impulsioneze înscrierea de noi membri în O.D.U.S. De asemenea, trebuie îmbunătățită activitatea sub aspectul întocmirii și. tinerii unei evidențe clare a membrilor înscriși, înmînăfii carnetelor de membru O.D.U.S. și încasării cotizațiilor. S-a cerut biroului executiv al Consiliului municipal alF.D.U.S. ca. împreună cu biroul Comitetului municipal al O.D.U.S. să urmărească cu exigență și multă răspundere modul de consolidare organizatorică a organizațiilor democrației și. unității socialiste.Militînd și acționînd pentru întărirea rin duri lor și perfecționarea organizatorică, pentru îmbunătățirea planificării activității. a . stilului si metodelor de muncă ale O.D.U.S.. se cere pus totodată accentul pe activizarea tuturor membrilor organizației. A- dunările’ generale ale or-

silit mult noi mem- mai mari, organ izați- și potrivit consiliilor feri-.

ganlzațiilor democrației si unității socialiste din unitățile economice să fie ținute cu regularitate, în ■ fiecare trimestru, a n a i i z j n d și in- dreptînd atenția oamenilor muncii spre îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan și angajamentelor în întrecerea socialistă. reducerea consumurilor de materiale și enerqie, recuperarea Și recondiționarea pieselor de schimb, refo- losirea materialelor, întărirea ordinii și disciplinei, iar în cartiere O.D.U.S. să acționeze pentru participarea membrilor săi la efectuarea lucrărilor de sela acțiunile patriotice edili tar-gospodărești si de înfrumusețare a localităților. Mai activ trebuie să se implice O.D.U.S în procesul educațional și de dezvoltare a conștiinței socialiste. Trebuie pregătite toate condițiile pentru desfășurarea dezbaterilor recapitulative în învătămîn- ti.il politico-ideologic al O.D.U.S. sî încheierea cu bune rezultată a anului de studiu. Organizațiile democrației si unității socialiste să acționeze prin toate formele și mijloacele- — . lărgind conlucrarea cu comisia pentru răspîndirea cunoștințelor științifice si tehnice, Universitatea cul- ural-științifică, brigăzile științifice, biblioteci, muzeu etc. — pentru educarea materialist-știintifi- că :și lărgirea orizontului de cultură al oamenilor muncii din Valea .Jiului.

Desigur, nu se, pot ignora asemenea dificultăți, dar nici supraestima in explicarea nivelului încă scăzut al productivității muncii obținute în abatajele dotate cu complexemecanizate de Ia Lonea. De mult timp, media. randamentelor în aceste abataje oscilează în jurul a 7 tone/post; aceasta în pofida experienței eîștigate în a- nii care au trecut de la introducerea complexelor, a îmbunătățirii pregătirii profesionale a exploatează plexele.— Există multiple j rea abatajele ele constau în respectarea ciclurilor de operații, îmbunătățirea organizării muncii și întreținerea mai bună a utilajelor, ne declara ing. Gh. Feier, directorul minei. Trebuie să ajungem pînă la sfîrsitul anului lă productivități medii de 10—11 tone pe post. Și putem ajunge dacă învingem inerția, dacă în loc de justificări, cele două formații își vor valorifica mai noi. < vom cesar.
La tarea la un norul .......Cosma : Peste 80 la din restanța de 5400 tone cărbune înregistrată pe luna mai pe întreprindere, provine de la cele două complexe mecanizate ale sectorului I și, îndeosebi de la KB2. Iată motivul care ne-a determinat fim oaspeții minerilor cestui abataj,La front — 6 mineri cite doi la culcuș și acoperiș, iar doi, șeful de bri-

cadrelor care și întrețin corn.i încă rezerve pentru crește- productîvității în mecanizate ;

bine experiența, iar conducerea minei, le asigura sprijinul ne
Aninoasa, documCn- noastră a pornit de fapt relevat de ingi- șef al minei, Teodor sută

să
a-

CABINET JURIDIC

gadă Ion Farago sl șeful de schimb Mihai Podarii la complex. Ultimii nftnau în avans, f i x I n stîlpi individuali grindă ridicată tru prinderea tavanului. Din explicațiile celor doi aflăm că de la începutul lunii, abatajul a avansat . doar 6 metri. Aceasta pentru că din 24 secții doar 16 sînt încă bune. La celelalte nu funcționează■ stîlpi; mai ales din cauza blocurilor de comandă, mai toate defecte. Astfel, a fost nevoie de o săptămînă pentru a păși cele 8 secții din zona de mijloc a frontului. De ce atîtea delec-

intr-open-

fatățiuni -- la blocurile de• comandă, la stîlpi — o nedumerire la, care prim im explicații multiple, uncie chiar contradictorii. Minerii îi acuză pe lăcătuși că ar fi montat invers furtu- nele la diferite defecțiuni, iar lăcățiiȘii îi acuză pe mineri de insuficientă grijă pentru utilai, mai ales față de sistemul hidraulic. 1 i p ș a Tot in abataj aflăm și alte neajunsuri: plasarea insuficientă — 5 oameni pe schimb — tavanul slab neomogeri.' din cauza executării superficiale a podi- rii cu plasă la felia superioară. Cine-i de vină ? Brigada care a exploatat felia superioară eu un an in urmă, ne explică mais--; trul minier loan Ilinescu. Mai reținem și alte consecințe, ale tegrale a lucru — frontului. sărilor mai mari Ia și capul abatajului, velarea frontului, în sul creșterii înclinării
nerespeetării in- tehnologiilor de curbarea— datorită

al lui Pavel Dedlu, am purtat o discuție cu maistrul electromecanic Vasile Ena- che, șeful formației „service" din sector. Aflăm că complexul e la a 4-a felie, deci are un grad avanseț de uzură. Or, acum cînd ar trebui mai multe piese de schimb — îndeosebi în sistemul hidraulic, ele lipsesc. E vorba, îndeosebi de furtune, supape etc. Râu e că nu există nici conlucrare între mineri si lăcătuși, și nici pregătirea oamenilor nu corespunde cerințelor impuse de exploatarea si întreținerea corespunzătoare a utilajelor. In acest abataj, șeful de schimb Vasile Florea mai reclamă — ca și brigadierul Farago — . asigurarea ' unei plasări mai bune cu meseriași capabili să întrețină utilajele, drept condiție ■ pentru a crește avansările zilnice care pe trimestrul lat s-au cifrat la 0,66.înche-res-

tratament și epurară a a- pelor. depozitul de combustibil, calea l'erață uzinală, „La insistențele noastre de a elibera amplasamentul și a finaliza lucrările ce revin șantierului 7 al Trustului de construcții industriale Craiova — ne-a relatat ing.. Rodica. Tatu, lici, directorul I.F.A. Vîs- eoza Lupeni, constructorul ne răspunde doar eu promisiuni*', De ce nu pot fi onorate aceste promisiuni ?. Aflăm de la ing. Gheorghe Băcanu, șeful șantitrului 7; „Nu avem forță de, muncă, pentru a acoperi la nivelul necesarului nu numai acest punct de lucru, ci și altele".De ce nu se fac demersuri mai energice, la nivelul conducerii. Trustului de construcții industriale Craiova pentru a ieși din acest impas, pentru a se asigura forța de muncă necesară ? Faptul că nu se execută lucrările ce revin șantierului 7 . construcții Lupeni împiedică eliberarea amplasamentului. iar fără eliberarea acestui am plasament nu pot fi continuate lucrările de construcții si montaje la cea de-a treia hală a instalației de fire.Pentru a nu pune șub semnul întrebării predarea la termenul prevăzut a acestui important obiectiv industrial, care va asigura noi locuri de muncă pentru femei este necesar să se intervină cu mai multă Constructorul tre- facă demersurile în acest scop la trustului. Este

înde le- di- ca- că-

PRODAN EUGENIA, Pe. 
troșani : Potrivit Decretu-. lui 246 /1977 soțul primește întotdeauna alocația de stat pentru copii, chiar. dacă este încadrată în muncă și, soția. Soția poate fi beneficiară în cazul în care- numai ea se cadrează în categoriile persoane prevăzute de ge. In cazul părinților vorțați, precum și in zpl copiilor din afarasătoriei, c-are au fost recu- . noscuți, ori a căror filiație s-a stabilit prin .110- tărîfe judecătorească, alocația se acordă părintelui care are copilul în îngrijire.

MATEI ADRIAN, Pe
trii» : Absolvenții treptei a doua de liceu care nu continuă studiile în învă- fămîntul superior și la ca. re nomenclatorul de pregătire prevede efectuarea unui stagiu de practicant se repartizează in producție, avînd obligația să e- fectueze un stagiu de practicant. de 6—18 luni, în perioada stagiului de practică, ău toate drepturile și obligațiile celor încă, drați în muncă. în perioada de stagiu ei sînț retri- brăcăminte pentru bărbați, femei și copii realizate de meșteșugarii cooperatori.

hptărîre. buie să necesare nivelultimpul să se înțeleagă că problema eliberării amplasamentului de care depinde dezvoltarea capacității de producție a întreprinderii de fire artificiale nu maj poate fi amînată sub nici un motiv.

• MAGAZIN NOU. U- niunea județeană a coope. rativelor meșteșugărești e- fectuează ultimele pregătiri în vederea deschiderii, în . spațiul special amenajat la parterul blocului M 4 din cartierul Hermes — Petroșani, a unui nou magazin. Noua unitate va desface obiecte de maro- chinărie, încălțăminte, artizanat și articole de îm-

de odihnă, în primii doi '-ani după încadrare ele vor primi concediu de odihnă integral, nu redus la du. rata minimă ca în alte cazuri de desfacere a contractului de muncă,
NEGOI IO AN, Petroșani:1.------- asigurărisociale plătesc contribuție pentru biletele de tratament bamear și de odihnă acordate lor și membrilor lor de familie,-țnclusiv co- Piilor în vîrstă *de 7 ani, în raport cu pensia lu. nară. La stabilirea contribuției se are în vedere gradul de confort al spațiului de cazare, perioada Dovada în care se face trimiterea.precum șj importanța stațiunii.
Constantin GRAURE, 

jurist

buiți ca muncitori calificați categoria 1. Stagiul de practicant se încheie cu un examen. După promovarea examenului sînț re- ________________tribuițf pentru categoria Pensionarii de a 11-a, nivel de bază, în meseria respectivă.
NEDcLEAN MARIN, Pa- 

roșeni : In conformitatecu dispozițiile Legii nr. 3/1977 vechimea in muncă ce se ia în considerare la stabilirea pensiei pentru munca depusă este timpul cit o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă, vechimii în muncă, în vederea pensionării, se face prin carnetul de muncă.
LUNGU FLORIDA, Pc. 

troșani: Femeile care cresc unul sau mai mulți copii pînă la vârsta de 7 anj și cele gravide au posibilitatea de a înceta activitatea pe acest motiv, beneficiind de vechime neîntreruptă in muncă și de vechime neîntreruptă în aceeași unitate dacă se încadrează in termen de 90 de zile de la data cînd copiii au împlinit vîrsta de 7 anj. Potrivit art. II alin. 2, litera C din Legea 26/1967 privind concediul
• ÎNTÎLNIRE. Sîmbătă, 23 mai a.c., scriitorii A. Brumaru, D.D, lonașcu, E. Poenaru, D. Velea, I. Ițu și D. Drăgan se vor întâlni eu tineri cititori de la Secția de stîlpi hidraulici din Vuleăn. - 1-
• REPARAȚII MICI CU 

EFECTE MARI. Pe străzile Cloșca și Vasile Conta din Petroșani, echipe

liniei avan- baza deni- sen- înzona șpițului de la acoperiș, la care se mai adaugă, desigur și frecventele defecțiuni de natură electromecanică la combină și transportor, defecțiuni care, completind pe cele de la secțiile de susținere, au făcut ca timpul de funcționare a .utilajelor să varieze în lunile trecute din acest an între 112—120 o- re pe lună. Situație aproximativ identică și în abatajul vecin. Acesta a fost si motivul pentru care. în drum spre abatajul KB3,

pectiv, 0,56 ml. .Din discuția avută directorul minei ing. nel Burice, referitor greutățile determinate uzura complexului KB2 ..... pieselor de schimb, la care se a- daugă de un timp și unele deranjamente tectonice, am reținut și lipsurile care au persistât în urmărirea de către conducerea sectorului a activității brigăzilor de la complexe, ceea ce a făcut să scadă preocupările pentru îmbunătățirea plasării, a organizării muncii, programarea și executarea in termen a reparațiilor.Acțiunile întreprinse în ultimul timp — inclusiv prin pregătirea unui nou abataj mecanizat cu ud tavan mult mai bun —■ îmbunătățirea întreținerii u- tilajelor în funcțiune prin echipa service, crearea u- nui depozit de piese de schimb în subteran, intensificarea strădaniilor pentru îmbunătățirea organizării muncii, prin standardizarea formațiilor din abatajele mecanizate, pre. cum și pentru perfecționarea cadrelor în măsură să determine atingerea unor randamente superioare de 9—10 ^tone/post, a vitezelor de 25 ml/lună. Iată pasul strict necesar în abatajele mecanizate.

de

vor fi

Foto : loan BALOI

O susținută acțiune 
de muncă patriotică a 
cetățenilor din blocul 9, 
Aleea Viitorului din 
Vulcan, bloc fruntaș în 
amenajarea și întreți
nerea spațiului verde. 
Unui dintre buni; gos
podari ai blocului este 
chiar responsabilul de 
scară. Alexandru Ku- 
rutz.

de zidari, zugravi și dul- itorului centru civic gheri de la E.G.C.L. au orașului Vulcan, construe-efectuat lucrări de repara- torij pregătesc noi spații ții. Constînd în mici re-condiționări de tencuieli,garduri și zugrăveli defațade, aceste reparații au mai multe unități comer- servireschimbat aspectul celor două străzi centrale ale Petroșaniului, înfrumuse- țîndu-le.
• NOI SPAȚII COMER

CIALE, La parterul blocurilor 17 EF și 18 situate în prelungirea Bulevardului Victoriei, in zona vi.

comerciale. Aici urmează să fie deschise ori mutate din localurile vechiciale și de populației.

îmbunătățîre a condițiilor 1 de circulație. Au fost retrase gardurile, se pietru- iește porțiunea de circa 2 I metri cu care se va lărgi partea carosabilă, urmând ca în curînd să se așțear- a nă îmbrăcămintea asfal- ■tică.
NEPedintroșaniului se efectuează în aceste zile lucrări de

CONDIȚII MAI BU
DE CIRCULAȚIE, strada Petofi Sandor centrul vechi al Pe-

Rubrică redactată de 
Totna tâțArcA
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I.U.M. Petroșani

Petroșani cu vechi este o tradiții

„ce- a tern e- hală

se aeționea- odată în de afirmare
Să muncim și să trăim în chip comunist44

I
■* .

Oameni cu dragoste ! 
de meserie

Alexandru Demeter, un alț veteran, un om care a crescut odată cu uzina, ne spunea între altele că aici în atelier sînt mulți tineri care s-au format la școala muncii și educației comuniste. Constantin Petrila, Viorel Ște- fănescu, Adrian Ștefan, Ianoș lieș, sînt cîțiva dintre cei care execută pie-

nistă cu care ză. dovedește plus dorința a constructorilor de utilaj.: Oamenii muncii de aici. în frunte cu coniu- , niștii, au obținut lună de lună însemnate sporuri la-., indicatorul producția netă și la producția fizică.. Paralel cu activitatea de construcție a complexelor mecanizate. colectivul 1.U.M.P, este preocupat de dotarea secțiilor cu dife- . ferite dispozitive și standuri .de probă.în fruntea întrecerii so- . cialiste ce se desfășoară ;■ la I.U.M.P. se află comuniști ca Gheorghe Barna, Constantin Vișan, Leanca Bărbuș, Constantin Raven- ța, Victor Lupu, Gheorghe Voicescu și exemple din- tr-un colectiv, de oamen i, cum este cel de la I.U.M.P, se pot da nenumărate. Din ele des. prindem faptul că muncă . asiduă a constructorilor de utilaj minier, faptul că acțiunile lor poartă răspunderea înaltului titlu de comunist, de oameni plinj de inițiativă, de oameni înaintați, conș- tienți de misiunea pe care le-a încredințat-o partidul șj statul nostru, aceea de mecanizare a operațiilor din abataj.
Cornel BUZESCU

I.U.M. unitate în reparația și construcția utilajelor miniere. Noi- | le sale produse — complexe mecanizate, combine de abataj, foreze — constituie mîndria între, gului colectiv. Aici, ca în multe unități din Valea Jiului muncesc perfor- rfteri ai producției, meseriași de elită, eroi încă necunoscuți, a căror hotărîre și voință este de a confecționa utilaje . care să coreșpundă înțru- totul exigențelor minerești. Faptele lor de muncă, sau din afara muncii au intrat în obișnuința db zi cu zi s oamenilor.Maistrul principal Viorel Angliei, șeful atelierului mecanică grea lucrează în uzină din 1940. Biografia sa este simplă, ușor de reconstituit. Școala profesională, școala tehnică de maiștri, și în continuare exercitarea a- cestei profesii de 27 de ani. „E un om cu inițiativă, plin de -pasiune și neastîmpăr. Arc în ultimul timp șapte, inovații și raționalizări care se a- plică cu succes m producție", ne spunea Ion Pre- doi, secretarul lui de partidIn imensa halăunelte grele,

mate, este o ordine desăvârșită. Aci „în împărăția" decibelilor e greu să porți o conversație cu cineva. Urmăresc doar mișcările sigure, atente ale strungarilor Nicolae Bă- Iănescu, Adalbert Svoboda, Vasile Tofană, ale fraților Ștefan și Ion Mara, ale oamenilor care supraveghează simultan două
CETATE A MUNCII 

ȘI EDUCAȚIEI COMUNISTEsau mai multe mașini și-î văd cum fețele le radiază de bucurie, poartă satisfacția muncii împlinite.In atelierul de mecanică II ne oprim lîngă o mașină de rectificat. O- mul din fața noastră, Ru- salim Boța, lucrează în uzină din 1936. încercăm o discuție care pornește greu. Veteranul vorbește despre faptele sale de muncă (n.n. — și nu puține, 6 certificate de i-- novator) simplu, modest. Cu fiecare răspuns abate discuția către ceilalți, către colectivul în. care după cum aveam să aflăm ulterior lucrează și fiii și nurorile sale. Maistrul

se de bună calitate, se străduiesc pentru ă crește faima uzinei.Ultimul popas pe care îl facem. în această late a muncii" este Herul de construcții taliee. In imensase execută construcția metalică pentru complexele mecanizate. Colectivul atelierului este tînăr, de . fapt „tinere" sînt și produsele pe care le exe-. cută. „în prezent, ne. spunea Dumitru Lupu, secretarul organizației de partid pe secție, sîntem mobilizați pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor la export". Experiența, dăruirea și responsabilitatea muncitorească, comu-
dăruire și pasiune. Ele 
sînt rodul muncii orta- 

Ștefan 
Marcu.

fxislă în ființa mi
nerilor . de la Lu- 
peni ceva care le 

împrumuta un aer apar
te, o legătură indisolu
bilă între ei și meseria 
pe care și-au alcs-e, un 
sentiment 
sobrietate 
conștiința 
dei^eniri, 
mările radicale 
nizarea lucrărilor din a- 
bataj — la care nu au 
fost „martori" pasivi, ci 
participariți direcți, cu 
mintea și brațele. Nis- 

. tor Mihai, miner șef de 
brigadă, om care a mun
cit nici mai mult 

„ mal puțin decît 20 
» ani la sectorul IV al 

nei Lupeni, ceilalți 
ortaci 
dintre 
mineri 
primit 
și satisfacție. In prezent, 
ei lucrează cu o combi
nă de înaintare în căr
bune depășind zi de zi .
cu 1 ml sarcinile de trebaluiesc în 
plan, realizînd în perioa
da care a trecut din a- 
cest an angajamentul a- 
sumat la începutul anu
lui. „Producțiile record 
— ne mărturisea șeful 
brigăzii — nu se obțin 
oricum, ci muncind cu
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propriei 
prin transfer, 
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cilor Ion Filip, 
Popa, Victor .. . 
Gheorghe Mitre.a, Dumi. 
tru Ghenea, 
Craioveanu, se 
oamenilor cu 
meserie".
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sînt doar cîțiva 
sutele, miile de 
de aici care au 
noul cu mândrie
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corni tetu- pe uzină, cu mașini- semiauto-
D încolo

succese
o puternică lumină 

hărnicia întregii brigăzi. 
Flațiunea acestora este 
de a munci ca intr-o fa
milie, intr-o deplină fră
ție fi înțelegere, de a - 
munci și trăi în chip co- |

de aceste 
iradiază ea

munist. Mărturisesc 
ori de cîte ori vin 
contact cu minerii, 
cei care scot din adîncuri 
prețiosul cărbune simt 
în inimă o bucurie apar
te. Așa mi s-a întîmplat 
și cînd am stat de vorbă 
cu Mihai Nistor și cu cî- 
țiva ortaci de-ai săi. A- 
ceastă bucurie este lega 
tă de faptul că cei care 

adâncuri 
sînt oameni deosebiți, 
oameni care acționează
CU responsabilitate
angajare comunistă pen-.
tru a da aspirației lor
de progres chipul fap-
tel, al izbînzii.

'' ..vi i . U Mr P.

SATISFACȚIA LUCRULUI 
BINE FĂCUT

Geovaneta Gheorghian, de Ia I.C. Vul
can a deprins croitoria de la o vîrstă 
destul de fragedă. A venit, apoi, aici la 
Vulcan chiar de la înființarea întreprin
derii, în 1978, Acest an s-a înscris ca 
primul an în existența unității, deci 
și în cariera ei de 
atunci au trecut trei 
Geovaneta a avut 
și împliniri.

ca s 
in j 
cu ;
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B ..... ..__  ___‘ membrilor de. partid. în»»’ prezent reprezint confecr.v

confecționeră. De 
ani, timp în care 
multe satisfacții

— Prima mea satisfacție ționerele în— ne mărturisea interlo- l hlenilop muncii cutoarea, se leagă de fap-.tul că aici am găsit un loc în care am reușit să mă realizez ca om, ca meseriaș. / De fapt, IC. Vulcan este primul meu ioc de . muncă. Tot aici am , fost primită în rîndurile

consiliul oa-Ascuîtînd astfel de mărturisiri dar și altele, care se leagă de meseria de confecționer, înțelegeam că, de fapt, pentru Geovaneta înțreprinderea în- seamă nu numai o parte 
a yieții sale ■ ci și locul unde are satisfacția lucrului bine făcut. Ca ur-

mare a muncii desfășurate, cu dăruire și pasiune, a calității' lucrărilor, a participării efective la via-' ța de organizație Geovaneta 3 cîștigăț stima și încrederea colegilor, aprecieri-pe care le confirmă menținîndu-Se permanent ca fruntașă - în întrecerea socialistă, (C.G.)

• Drăgan Ion, din satul Negoești, comuna Șol- danu, Județul Ilfov, știa, la cei 39 de ani ai săi. ce înseamnă a contraveni legilor, pentru că în februarie a.c. ispășise o condamnare privativă de libertate în urma unor furturi comise în dauna a- vutului obștesc și parti, năravul așa U un

Ce] care vrea să înșele încrederea oamenilor nu e lipsit de o a- riume inteligență. Dimpotrivă, imaginația inventivă îl ajută să anticipeze comportamentul viitorului „client", ex- ploatîndu-i credulitatea și, de ce să n-o spunem, defectele, derobările de la modul de comportare cinstită (se știe povestea cu. hoțul păgubit,..). Cu această intenție a poposit >n Petroșani și Carol Csillag din Baia Mare, în ziua de 6 mai, deși afișase intenția de a se încadra la o întreprindere. După o „tură" de prospectare a terenului, a pus ochii pe firma agramată* a unor a- te'iere meșteșugărești „Complex de deservire", aflate lîngă... miliția Petroșaniului. Cu tupeul caracteristic u- zurpatorilor de funcții, s.a prezentat ofițer de la comisariat, i-a pus pe -șefii atelierelor de croitorie să completeze niște formulare furate, apoi a „constatat" anumite nereguli în păstrarea do-

cumentelor. Gh. S., Icn T. și Irina C. ar fi trebuit să se intereseze de legitimația,'competența de- , ofițer și împuternicirea„locotenentului major" de ocazie de a controla și sancționa anumite a- bateri. Au plecat insă

căliți ar fi trebuit să-și pună cîteva întrebări a- supra „competenței" falsului ofițer, să se convingă cU cine au de-a face, apeiînd la lucrătorii de miliție, care a-veau sediul la doi pașide complex. A doua zi. un

tot printre croitori, timidat de prestanța fițerului", Marin V,, ful de unitate,, îl demand .să maj uite marile sale la barul Părîngu)
Anchetă socială

In-„o-■șe- în- din răspunderi, restaurantului există doar cadru propice
Patru croitori „confecționează6* 

uniforma unui fals ofițer...

si la motelul Gambri- nus unde găsise găzduire. Din fericire, lucrătorii comerciali de aici nu s-au lăsat impresionați de vorbe, dimpotrivă au ținut să știe cu cine au de-a face, mulțumită lor impostorul a ajuns în arestul miliției. , Lui Carol C. i se va incăriș, dosarul cu tecedente penale, in celași timp însă ruim asupra acelei tegorij de creduli ' „croiesc", fără voie, de manifestare amatrapazlâcuri, fie dîn- tr-o supărătoare neglijență, fie încercînd să scape mai „ieftin" pentru neîndeplinirea unor îndatoriri de serviciu sau cetățenești. Or, în breasla croitorilor, du. pă cum a „demonstrat" .Carol C., mai există în- că destui păgubași ai propriilor buzunare. Mb niște raia acestei întîmplări

cular. Dar cum din fire n-are lecuire, nici D.I. n-a înțeles trebuie să-și aleagă drum cinstit în viață....27 martie 1981. linia cu autoservire a taurantulai „Straja" Vulcan, profitînd de lipsa, casierei, UD. deschide plasa de bani și „umflă" sU- ma de 1950 lei, crezînd că nimeni nu i-a observat „manevră". S-a înșelat în-. să.- Două bucătărese, M.. Bucătură șj. E. Cristea. cer ajutorul a doi consumatori. Ion Adam și Ludovic Szabo, încadrați la mina Vulcan ; hoțul recidivist este reținut și predat organelor de miliție.

La res- din

an- a- slă- ca- care caleunorcapul a vinovăție, bucuroși că au scăpat cu „a- menzi" atît de mici, a- cordate pe ochj frumoși sau pe „sprinceană" : 30, 45 și, respectiv, 50 de lei, invocîndu-se lipsa livretului militar, a gru- devărat chilipir, pei sanguine, înscrisă în buletin etc. In loc să opereze în „chitanțierul" de amenzi, falsul ofițer s-a angajat să-i viziteze și a doua zi pentru a constata dacă s-au luat... măsuri de remediere a lipsurilor.Normal, cej trei pă-

confecționare a d îs p o z i ț i i : coniac, cafea .cinstea" fă» V, și-a tre- mîinile că o că rită unei întîmplări șu- . de-a face cu un biective, tranzacția nu a avut loc, dar vadul credulității dovedindu-se fertil, Carol Csillag, lias Szilagy", și-a cîmpul operațional complexul Aeroport.

neînd uplecatui ; „ locotenent, major" noi abateri, de să
a descoperit s-a arătat inimă", o- le facă rost de ce au nevoie, contra sumei de 165 lei, un a.Dato-

însă „om ferindu-le de ce au
de bunei votcă, etc... Pupă cută, Marin cat bucuros n-a încasat substanțială

a-„ locotenent major mutat la Paring din bineînțeles.

• In ultima lună a a- nului 1980 și ianuarie 1981, la miliția orașului Vulcan au fost ■înregistrate mai . multe reclamâții privind dispariția. din magazinele cu autoservire ale orașului, a unor genți, plase etc. Lucrătorii , de miliție au. descoperit făptașii acestor furturi :— 
doi frați ■: Aristică-Didieă, 31 ani, căsătorit, patru copii, fost încadrat la I.M. Paroșeni,- și Niculae Chelsău, £6 ani, neînca- , drat în muncă, ambii cu domiciliul pe Aleea Viitorului, blocul 1, scara 4, apartamentul 4, Vulcan. Cei doi simțeau a- tracție pentru plasele ce conțineau alimente șj sticle goale, pe care le valorificau pentru a.și cumpăra băutură, La prinderea celor doj infractori, opinia publică a avut un rol important.

Rubrică realizată cu 
sprijinul miliției Vulcan

amendă a avut „ofițer" puținiînțelegător, cum există pe lumea asta, restul sînt doar tipicari care nu ies din litera legii...Cu această carte de vizită, poleită de false responsabilități sociale, Carol C. se prezentase
să. fie învățătură de minte și pentru alții-

Ion VULPE, 
cu sprijinul locotenentu

lui major de miliție
Ion BOCOȘ
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
in R. S. Cehoslovacă

(Urmare din pag. I) rolul pe care îl are în e- conomia națională a Cehoslovaciei. în comerțul exterior al tării.In încheierea acestei întâlniri de lucru, primit cu cele mai calde sentimente prietenești, a luat cuvîntul tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu.Mulțumind pentru primirea făcută, ’tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a a- dresat conducerii si oamenilor muncii din această întreprindere un salut călduros și cele mai bune urări de succes în întreaga activitate.De aici, coloana oficială de mașini se îndreaptă spre cel de-al doilea o- biectiv înscris în programul vizitei de dimineață — cooperativa agricola de producție „Mir*', din comuna Jasenice, raionul Praga de vest.Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Gustav Hu- sak iau cunoștință de baza tehnică a cooperativei. Oaspeților le sînt prezentate sisteme de recoltat cereale, cartofi, furaje și tipurile de tractoare pe care această unitate le are în dotare.Inalții oaspeți vizitează cîteva grajduri ale fermei de vaci pentru lapte. Sînt vaci de rase care corespund cel mai bine condițiilor din această parte a țării.
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Fotbal, divizia C Victorie Fotbal, campionatul județean

colectivă a gazdelor Un plus de maturizare
MINERUL — ȘTIINȚA 

VULCAN — l.M.l.X. AG
NITA 3—0 (1—0). Dovedind Jorma bună m care se află, echipa gazdă a practicat și duminică, în fața numeroșilor suporteri care au umplut tribunele stadionului „Minerul" din Vulcan, un joc frumos, deschis, cu faze spectaculoase, mult aplaudate. la finele căruia au obținut o meritată victorie, O prețioasă victorie — rod ăl efortului colectiv al întregii echipe. Oaspeții, aflați pînă duminică pe locul IV în clasamentul seriei a Xl-a. au dat o replică dîrză, încercînd să mențină in friu linia de atac a gazdelor dezlănțuită prin Faur, Zlate. lacov, sprijiniți în repetate rîhduri de mijlocașii Voicu și Chiri- țoiu sau chiar de fundașii Polgar și Frați lă. Deși fazele de gol alternează la intervale scurte în careul oaspeților, faptul că mingile erau centrate la înălțime sau semiînălțime a făcut imposibilă finalizarea, acțiunilor de atac, a- tît portarul cît și componența liniei defensive a oaspeților fiind primii la contactul cu mingea.Deși gazdele au dominat atît tehnic cit și tactic încă din primele minute ale meciului, deschiderea scorului survine abia în min, 43 cînd Zlate preia o minge „prelucrată" de extrema dreaptă: Faur șutează spre poartă, respinge un fundaș oaspete, balonul ajunge la picioarele lui Voicu care cu un șut sec înscrie pri

In drum spre casa comunală de cultură, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak sînt rugați să viziteze grădinița de copii a satului ZIatniky.Directoarea grădiniței. Zdenka Kratochvilova, roagă pe distinșii oaspeți să asiste la un scurt program artistic prezentat de copii pentru solii poporului român. De asemenea, oaspeții' sînt rugați să marcheze acest moment u- nic din viața unității preșcolare din ZIatniky: tovarășii Nicolae Ceausescu și Gustav Husak sînt rugați să semneze în Cartea de onoare a grădiniței.In sala de festivități a fost organizată o întîlnire a tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak cu reprezentanți de partid, de stat si ai cooperativelor.Cu acest prilej a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.In amintirea acestei vizite, tovarășii. Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak semnează în Cartea de onoare a cooperativei agricole de producție.OIn cursul după-amiezii de miercuri, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat metroul din Praga, precum si unele dintre noile cartiere ale capitalei Cehoslovace.

mul gol al partidei. După pauză, fructificîhd indicațiile antrenorului Gheorghe Șarpe, gazdele renunță la centrările . înalte folosind pasele scurte, rapide, schimbarea jocului de pe o extremă pe alta, fapt ce derutează echipa oaspete. Din poziții favorabile Voicu, Polgar, Faur, Zlate și Chirițoiu ratează insă majorarea scorului. In min. 68, după o cursă lungă pe extrema dreaptă. Faur centrează în stilul său personal, preia Zlate, șutează puternic în colțul scurt al porții făcîndu-1 pe portar spectator al fazei. In min. 81, mingea expediată de Voicu, în urma unei lovituri indirecte executate de Frățilă. zguduie pentru a treia oară plasa porții oaspeților. stabilind scorul final al partidei la 3—0 în favoarea gazdelor.Consemnăm prezenta numeroșilor suporteri din Lupeni în tribunele stadionului din Vulcan care constituind o galerie ad-hoc au susținut echipa gazdă cu . urale și cîntece sportive pe tot parcursul partidei.La juniori Minerul-Ști- ința Vulcan — I.M.I.X. Agnita 3—0 (0—0) prin golurile înscrise de Dincă (2) și Filiche (1).A arbitrat la centru corect și autoritar, Traian Petrescu din Craiova.Minerul-Știința Vulcan: Olteanu, Puțura, Haiduc, 
Polgar, Frățilă (min. 81 Toldea), Postelnicu, Faur. 
Chirițoiu, Zlate, Voicu, lacov (min. 65 Tismănaru). 

Ștefan NEMECSEK

Activități cosmice comune româno-sovietice 
la bordul complexului orbital 

„Saliut-6" — „Soiuz T-4"—„Soiuz-40"
MOSCOVA 20 — Trimisul Agerpres, I. Dumi- trașcu, transmite: Momente deosebite în evoluția în spațiul cosmic a lui Dumitru Prunariu Ia bor. dul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4“ —■ „Soiuz-40" a oferit survolarea teritoriului patriei noastre de către primul cosmonaut român. . Cu acest prilej, de la bordul stației orbitale, Dumitru Prunariu a transmis următorul salut 3Dragi compatrioți,Stația orbitală „Saliut-6“ — la bordul căreia mă găsesc împreună cu cos- monauții sovietici — s.a aflat de multe ori deasupra teritoriului patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.Răspunzînd îndemnuri, lor inimii, doresc să transmit de aici, din spațiul sideral, conducerii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.

LA 20 MAI LA BUDA
PESTA a avut loc des
chiderea Tîrgului interna, 
ționaj de primăvară pen
tru bunuri de investiție. 
Țara noastră este prezen. 
tă la această manifestare 
economică internațională 
cu o gamă variată de

MINERUL ANINOASA 
— METALUL CRIȘCIOR 2—0 (2—0). Beneficiind de deschiderea scorului '."în min. 3, cînd a înscris Hădărean, gazdele încearcă să se impună făcînd dovada unui plus de tehnică, de maturitate tactică în teren și de voință. Numeroasele acțiuni periculoase inițiate .de Almâ- șan, Faur, Hădăran, Du- mitraș, Bălan și Tudor au fost însă respinse cu succes de tinerii jucători ai Metalului, care după primirea golului, au practicat un fotbal bazat pe a- părare, motiv pentru care fotbaliștii din Aninoasa pu reușesc să se distanțeze decît în min. 44, cînd marchează Almășan. După
/■*.* amr xaaarxaiw * amm-a mmr r maur-,

T E L E X ■ T EDisputate miercuri pe terenuri neutre, semifinalele „Cupei României" la fotbal au oferit spectatorilor prezenți în tribunele stadioanelor din București și Oradea partide atractive, eu numeroase faze de poartă și cu două finaliste scontate s Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara.In meciul de la Oradea, deținătoarea trofeului, e- chipa Politehnica Timișoara, a cîștigat la limită, cu scorul de 2—1 (2—1) în fața divizionarei C. Sticla Arieșul Turda, marea revelație a actualei ediții, cea care în fazele anterioa- 

președintele României, un mesaj de caldă și vie recunoștință pentru înalta cinste ce mi s-a acordat de a fi primul cosmonaut românDoresc, totodată, să dau expresie sentimentelor mele de fierbinte patriotism, de adîncă dragoste față de partidul nostru comunist, al cărui membru sînt, de aleasă prețuire pentru voi toți, dragii- mei compatrioți.Am privit pămîntul pe care se disting contururile naturale ale țării noastre, am văzut Carpații și linia albastră a Dunării și mă simt mîndru știind că în România — țară independentă și suverană — se construiește o societate nouă, fără exploatare, dreaptă și egală pentru toți cetățenii, o societate în care omul trăiește liber, stăpîn pe soarta și destinul său.în aceste clipe, gîndul mă duce la străbunii noștri, care de mii de ani s-au format și dezvoltat în spa- 
produse .ale industriei 
constructoare de mașini.

ASOCIAȚIA „CIOCÎR. 
LIA“, fondată de studenții finlandezi de la lectoratul de limbă română al Universității din Turku, a organizat o seară culturală românească, consacrată centenarului nașterii marelui compozitor român George Enescu.

reluare, jocul oaspeților s-a menținut în continuare în limitele unei prudențe exagerate. Din duelurile ofensivei looale interferate cu defensiva ermetică a echipei din Crișcior a rezultat o re-, priză fără golurj și fără virtuți deosebite. In acest fel partida aflată pe tot parcursul ei la discreția minerilor se încheie cu un scor minim față de diferența de valoare dintre cele douțî combatante. De notat evoluția foarte bună a a-ninosenilor Dumitraș, Dobrescu, Gheorghe " I. Gheorghe II și Fodor.La juniori : Minerul A- ninoasa — Metalul Crișcior 2—0 (0—0).Teodor TR1FA 
L E X ■ T E L E Xre ale competiției eliminase pe rînd formațiile F.C. Baia Mare, Sportul studențesc și Steaua.Pe stadionul „Progresul" din Capitală. campioana țării și lidera clasamentului, echipa Universitatea Craiova s-a impus ne£ în jocul cu formația S.C. Bacău, pe care a învins-o cu scorul de 4—0 (2—0). Autorii golurilor: Țicleanu(min. 29), Bălăci (min. 43), Cămătaru (min. 65) și Cri- șan (min. 86).Finala „Cupei României" în care se vor întîlni echipele Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara, se va desfășura la 24 iunie Ia București.

țiul de munți, ape și cîm- pii atît de frumos numit România, la trecutul de luptă al poporului, la glorioasele bătălii duse de minunatul nostru partid comunist de.a lungul a 60 de ani de activitate, pentru binele și fericirea tuturor celor ce muncesc.Am. în față imaginea globului pămîntesc, așa cum poate fi văzută numai din perspectiva cosmică, și trăiesc un sentiment de fericire la gîndul că, a- flîndu-se la loc de cinste între celelalte state ale lumii, țara noastră este pretutindeni apreciată și cinstită pentru politica sa de pace, colaborare și înțe. gere cu toate popoarele.Trăiesc, dragi compatrioți, bucuria pe care ne-o dă nouă, tuturor, siguranța in viitorul luminos al națiunii și patriei noastre socialiste, viitor asigurat de politica înțeleaptă a partidului, de prezența în fruntea țării și a partidului, a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Țării mele, poporului, partidului le dedic succesul acestei misiuni spațiale !Miercuri în programul pregătit pentru misiunea cosmică româno.sovietică s-a prevăzut o gamă largă de activități din domenii diferite efectuate 
de cei patru „locuitori** a- flațj la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — .Soiuz T.4“ — „Soiuz-40“.Potrivit ultimelor date comunicate la Centrul de dirijare a zborurilor din capitala Uniunii Sovietice, cosmonauții Prunariu, Popov, Kovalionok și Savinîh se simt bine, iar activitatea la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4‘* — „Soiuz-40“ se desfășoară normal.

Școala de șoferi amatori * 
Petroșani

recrutează candidați în vederea obține
rii autorizației de maistru instructor pentru 
practica conducerii, categoria „B“, condi
țiile de participare fiind cele prevăzute de 
Regulamentul nr. 2521/octombrie 1977.

‘Relații se pot obține de la sediul școlii 
— Petroșani, strada Cuza Vodă nr. 23, tele
fon 42171 între orele 7—15.
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12 sc. II ap. 54. (469)PIERDUT legitimație de serviciu pe. numele Boș- neag Letiția, eliberată de I.M. Lupeni. Se declară nulă, (467)PIERDUT legitimație da serviciu pe numele Constantin Toma, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (448)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iones- cu Victor, eliberată de Ocolul silvic Petroșani. Se declară nulă. (449)
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