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Astăzi începe în Capitala patriei

Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor

din Românianeral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea accelerării ritmului tot mai de dezvoltare rală a patriei.Valea Jiului șează astăzi ca un înfloritor ai patriei, o zonă care a cunoscut mutații calitative profunde, datorate grijii părintești purtată minerilor de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este semnificativ că în urma măsurilor întreprinse pentru

Gîndurile oamenilormuncii din Valea Jiului, ca de altfel ale întregului popor, se îndreaptă astăzi spre forumul celei mai largi organizații de masă, care își începe lucrările în Capitala patriei —tCongresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Acest eveniment major are loc în- tr-un context politic încărcat de semnificații, cînd poporul nostru acționează cu energie, cu abnegație și înaltă dăruire patriotică pentru a întîmpina gloriosul jubi- mecanizarea proceselor leu al partidului cu e- xemplare fante de muncă. Acțiunile consacrate sporirii producției bunuri materiale, sificării creației și activității din domeniile vieții economice se într-un bogat raport muncitoresc prin care colectivele răspund sarcinilor desprinse din Congresului al indicațiilor și orientărilor trasate de secretarul ge-
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jubileu al partidului

Zilei de 1 Mai

impetuos multilate-se înfăți- colț Sectorul II al I.M. Dîlja
■ De Ia începutul anului — 5000 tone 

de cărbune în plus la producția fizică. 
■ Productivitatea muncii în abataje ă_ fost 
depășită cu 300 kg pe post ■ La lucrările de 
pregătiri : 10 ml executați peste sarcinile de 
plan.

Metri liniari de lucrări miniere 
realizați suplimentar, 

înseamnă cărbune în plusconduse de Olaru, Valeii-brigăzile Alexandru tin Păduraru și Petru Mo- locea au început conturarea panourilor 3 și 4 din stratul 3, blocul VIA, orizontul 475. Aici vor fi puse în funcțiune două abataje frontale echipate cu susținere individuală. Modul cum minerii din aceste brigăzi au demarat lucrările dau garanția, așa cum ne asigura ihg. Traian Iorda- che, șeful sectorului, că ele vor fi încheiate la ter* men și cele două capacități de producție vor putea să intre în funcțiune în trimestrul IV din acest an, conform planificării. Tot în trimestrul IV, trebuie să intre în funcțiune un alt abataj frontal echipat cu susținere mecanizată și combină de tăiere în stratul 3, blocul VI. Lucrările • de delimitare ale acestui panou au fost începute de brigăzile conduse de Marin Zamfir și Traian lepan, care depun eforturi susținute pentru finalizarea lor, astfel îneît montarea comple xului și a combinei de abataj să poată. începe încă din trimestrul III.
Gheorghe BOȚEA

Pentru asigurarea liniei de front brigăzii conduse de Cristea Valache din sectorul I al I.M. Livezeni, care două tale .nere mecanizată și combină de tăiere, îh stratul 5, blocul VI, orizont 400, minerii sectorului IV pregătiri au executat, în primul trimestru din acest an, lungimea, pe direcție, a celor două panouri cu încă 150 ml. Prin eforturile de zi cu zi, depuse în primul trimestru, de minerii din brigăzile conduse de Gheorghe Lițcan și Constantin Botoagă, lor care exploatează două complexes SMA,

exploatează cele abataje fron- echipate cu susți-Moldovan și Gheorghe Matei, care prin aplicarea, corectă a tehnologiei de exploatare cu tavan de rezistență au reușit să obțină productivități superioare sarcinilor planificate cu peste 300 kg pe post, ceea ce a condus la depășirea productivității muncii, la nivelul întregii activități, cu aproape 100 kg de cărbune pe post. .O atenție deosebita a fost acordată în această perioadă lucrărilor de pregătiri, reușindu-se să se execute peste prevederile ele plan 10 ml de astfel de lucrări.

Dăruindu-se exemplar în muncă, în cele a- proape patru luni care au trecut din acest an, minerii sectorului ’ II, de la I.M. Dîlja, au reușit aproape zi de zi să-și depășească sarcinile de plan, acumulînd în acest fel de la începutul anului un plus de peste 5000 tone de cărbune, nu- mărîndu-se, astfel, printre colectivele de mineri, care raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe patru luni înainte de termen. Merite deosebite revin fron- taliștilor din brigăzile conduse de Ludovic Varga, Gheorghe Agănenci, Anton

de muncă, în baza programului elaborat din i- nițiativa și la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a obținut, pe parcursul cincinalului trecut, creșterea producției fizice cu 1 milion de to- ast- fel cea mai pronunțată
Petru BARB, 

președintele Consiliului 
municipal, al sindicatelor

de inten- tehnice toate social- ___constituie ne, înregistrîndu-se
hotărîrile
XlII-lea,

(Continuare in pag. a 2-a)

ieșirea din șut. 
Foto: Șt. NEMEiCSEK
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Brichete 
peste plan

l

Din instalațiile de briche- tare ale secției din cadrul Uzinei de preparare a cărbunelui Coroești au fost livrate, de la începutul a- cestei luni, cu 1533 tone 
. jie brichete mai mult decît era prevăzut. Prin recuperarea într-o mai mare măsură a cărbunelui gr-anulație 0,5—3 mmapele de spălare și îmbunătățirea extracției în cărbunele bilă șitere a produslor. (Gh.O.)

de din
flotat, a fost posi- o substanțială creș- coeziunii • acestui livrat beneficiari-

ortacii cele au posibilitatea să-și continue activitatea . neîntrerupt încă trei-patru luni de a- cum înainte.La r î n d u 1 lor,
Realitățile din Valea Jiului atesta

O nouă calitatePrin profundele ' transformări înnoitoare, în care se concentrează vocația creatoare a oamenilor muncii care trăiesc și; muncesc ■ pe aceste meleaguri ale căror adîncuri ascund Comori de lumină și căldură. Valea Jiului este astăzi, cînd întreaga națiune înțîm- pină glorioasa aniversare a partidului, o expresivă sinteză a umanismului politicii partidului, a grijii necontenite pentru bunăstarea materială și- spirituală a oamenilor muncii. In aceste zile de primăvară am întîlnit un cunoscut plecat de aici acum mai

bine de* un deceniu, impresionat de atîtea atîtea construcții noi, înfățișarea localităților din municipiu. Iși reamintea de cuvintele rostite tovarășul N i c p l Ceaușescu, secretarul neral al partidului, tr-o vizită de lucru în cest important bazin carbonifer al patriei, spunea: „Să facem
Valea Jiului nu numai un 
centru minier puternic, ci 
și un centru muncitoresc în 
care condițiile de viață și 
de muncă să fie exemplare". Și iată că acum. în pragul aniversării a 65 de

Era și de
a viețiiani de existență istorică a Partidului Comunist Român, aceste idei s-au realizat în fapte atît de evidente pentru fiecare- cetățean.Ca în întreaga istorie de luptă pentru progres și bunăstare națională, partide a e ge- în-a- dul s-a implicat, îndeosebi în epoca ce s-a deschis o- dată cu Congresul al IX- lea, în cea mai fierbinte actualitate în care a întrezărit viitorul. însuflețiți de perspectivele de dezvol-

- T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 2-a>
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(Continuare în pag. a 2-a)

Legea privind retribuirea în acord global și în acord direct a personalului muncitor

Deplină fermitate în aplicarea reglementărilor, 
economicete unitățile din Valea Jiului, încheiată recent, se înscrie ca un eveniment de largă importanță politică, de mare răspundere comunistă și că, prin care, producătorii și rii mijloacelor de producție și-au expus, cu maturitate politică, punctul de vedere în legătură cu importanța deosebită pe care

Gh. CHIRVASA

în înfăptui rea neabătută a sarcinilorAplicarea Legii retribuirii în acord global și direct a personalului muncitor, în toate unitățile economiei naționale constituie o cerință cu profunde semnifi- . cații în viața colectivelor, noul act normativ repre- zentînd o expresivă dovadă a grijii permanente pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, o nutresc față de binele și prosperitatea întregului popor. In contextul lărgirii

democratismului societății noastre, cînd principiile autoconducerii muncitorești și autogesțiunii 'economi- co-financiare reglementează în mod concret participarea oamenilor muncii la actul conducerii întregii activități economico-socia- le, noua Lege, menită să asigure o mai bună corelare a veniturilor cu rezultatele muncii, .asigură' un cadru optim de manifestare a potențialului u- man, de afirmare deplină ă fiecărui om al muncii,

în colectivul în care activează. Cunoașterea aprofundată a prevederilor legii de către fiecare om al muncii, dai' mai ales de cadrele de conducere, de lâ toate nivelele, reprezintă în momentul de față o condiție esențială a obținerii unor rezultate superioare de către fiecare formație, brigadă, .atelier, secție și întreprindere. In . acest sens, acțiunea de dezbate
re a Legii retribuirii »în a- cord global și direct a personalului muncitor, in toa-

muncitoreas- proprietarii, beneficia-

(Continuare în pag. a 2-a)

Cartea tehnică în 
sprijinul producțieiLa Institutul de mine din Petroșani a avut loc, ieri, o întiînire a cadrelor di- ' dactice și studenților cu tovarășul Ion Iliescu, directorul Editurii Tehnice. Această manifestare, la care au participat și cercetători. științifici de la ICPMG și CCSM, se înscrie în programul de informare și cunoaștere a preocupărilor editoriale, prilejuind un schimb de idei și opinii cu privire la planurile de editare a cărților tehnice, îndeosebi a lucrărilor din domeniul mineritului, necesare în procesul de perfecționare profesională. Au fost remarcate eforturile de a se realiza și edita cărți valoroase și accesibile, care să fructifice gîndirea și experiența unor recunoscuți cercetători științifici și să contribuie prin noutatea tehnică și tehnologică la promovarea științei și tehnicii în industria carboniferă, stimulînd continua pregătire profesională a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii. (T.Sf)
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expresie a voinței de pace
Marii Adunări Naționale,

A A'. ' t • dv’ ■ ’ ■ W

«i poporului român

Un nou șiSusținînd pe deplin po- zițiji, țării noastre exprimată în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat președintelui S.U.Â., consider că agresiunea americană comisă împotriva Libiei, stat independent și suveran, nu are nici o justificare. Acest act de a- gresiune nu este numai o gravă și condamnabilă încălcare a principiilor dreptului internațional și a Cartei O.N.U., a normelor de bază care trebuie să călăuzească ielațiile dintre state, ci și uri pericol po-
Impreună cu tovarășii mei de muncă, am luat cunoștință cu îngrijorare, dar și cu indignare, despre bombardamentele a- viației americane asupra Libiei, Acest act agresiv a creat grave - perico

le pentru ritatea și pacea din Mediteranei și chiar Întreaga lume. Iată noi, cei ce muncim șantiere și construim blocuri, cartiere pentru oameni, condamnăm cu tărie, alături de întregul nostru popor iubitor de pa
ce, astfel de acte de manifestare a forței și cerem în-

secu-zona din de ce pe

înflăcărat apel la întențial la adresa păcii mondiale.Astfel de acțiuni, de acte de intimidare a unui popor liber și suveran sînt inadmisibile. Singura cale de soluționai e a conflictelor între state o constituie tratativele, negocierile, iar nu rețele proiecte pe care . nl acțiunile militare !Poporul nostru a fost și este un popor pașnic, ostil războiului, agresiunii, care a sprijinit continuu aspirațiile fundamentale de libertate, independență și progres ale tuturoi’ popoarelor lumii. De aceea ere»
Să triumfe glasul rațiunii!celărea oricăror ^acțiuni a- gresive împotriva unei țări independente și suverane.Noi, constructorii, angajați plenar în amplul proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, am primit cu vie satisfacție și mîndrie patriotică Declarația-Apel aFrontului Democrației șiUnității Socialiste și Declarația Marii Adunări Naționale, care se constituie i vibrante chemări ale poporului nostru adresate tuturor națiunilor lumii, forțelor progresiste și democratice, dornice să făurească o lume mai bună și mai

eredem că este de datoria noastră, a tuturor popoarelor iubitoare de pace, să ne alăturăm glasurile în vederea stopării oricăror acțiuni care pun în pericol munca noastră liberă și pașnică. Pentru a realiza măle-am propus, avem nevoie de pace. Numai astfel vom izbuti să înfăptuim viitorul măreț la care năziiim.
Sing. Vaier IRIMUȘ, 

șef birou tehnic-producție, 
Uzina de preparare a 

cărbunelui Coroești

dreaptă.Sprijinim din toată inima poziția fermă a României socialiste, acțiunile șl demersurile de pace, pentru o lume fără arme pentru ca popoarele să muncească și trăiască în liniște. Susținem prin fapte de muncă documentele politice și chemările pentru oprirea cursei înarmărilor pentru o lume a păcii și prietenieiîn ' între toate popoarele pla- >- netei Pămînt.
Petre COSMA, 

maistru constructor prin
cipal, Brigada nr. 10 a 
Antreprizei de construcții 

Și montaje Petroșani ’

Congresul Uniunii Generale acreștere a producției productivității muncii, calității reducerea specifice, inițiati-
(Urmare din pag. I)dinamică a extracției de cărbune, A crescut în mod substanțial nivelul tehnic al producției prin echiparea abatajelor cu utilaje complexe mecanizate și promovarea > tehnologiilor de mare randament și s-au asigurat, an de an, îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea efortului fizic și sporirea gradului de securitate minieră. Iată de ce colectivele noastre — cum sînt mai cu seamă cefe de la Paro- șeni, Lonea, Lupeni și al- iele — au înscris în a- cești ani realizări sporite pe graficele de producție, punînd în lumină noile condiții de muncă ce sînt create minerilor prin mo-

îmbunătățire a produselor și consumurilor pentru aplicarea velor. înaintate și stimularea gîndirii creatoare. Ne-am preocupat de aplicarea cu bune rezultate și avem în vedere să extindem inițiativa „brigada î- naltei răspunderi muncitorești" — care în condițiile create prin generalizarea acordului global și trecerea la activitatea productivă continuă, asigură obținerea unor productivități de 18, 20 și chiar 24 tone de cărbune pe post în marile abataje mecanizate. De asemenea, vom extinde i- nițiativa „contul de econo- ______  ___________ ___ ___ mii al grupei sindicale", dernizarea și automatiza- care în anul 1985 a stat la rea extracției, concomitent cu îmbunătățirea rii- velului de trai.S-a acordat atenție sporită planificării și organizării muncii, îmbunătățirii actului de conducere și promovării ferme a principiului muncii colective, întăririi controlului asupra îndeplinirii sarcinilor și înfăptuirii propriilor hotă- rîri. Pe baza experienței a- cumulate, au fost permanentizate p serie de acțiuni care au avut eficiență în stimularea întrecerii socia- pentru întărirea liste și s-au bucurat de a- precierea colectivelor; consfătuiri, schimburi de experiență, mese rotunde și dezbateri cu conținut profesional, educativ ca ziua brigadierului, a sectorului, a maistrului și a întreprinderii, sărbătorirea fruntașilor, alte activități consacrate întăririi climatului de ordine și disciplină. S-a acționat cu răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor din programele de

ȘÎ de

baza unor economii de circa 1300 lei pe fiecare om al muncii.Practic, organele și organizațiile de sindicat, sub îndrumarea organizațiilor de partid și în colaborare cu conducerile colective au inițiat o multitudine de acțiuni în sprijinul producției. Ele nu ne dau însă o satisfacție deplină, întru- cît activitatea noastră a fost străbătută și de unele neîmpliniri. Prin măsurile pe care le întreprindem — răspunderii în formațiile de lucru și în grupele sindicale și perfecționarea muncii sindicatelor din întreprinderi — acționăm pentru înlăturarea neajunsurilor, a lipsurilor care au condus la nerealizarea. unor indicatori de plan. Pornim de la faptul că odată cu 1986

Sindicatelor

față cin-
organele și organizațiile de sindicat vor trebui să facă un important pas pc calea îmbunătățirii realizărilor în toate domeniile vieții e- conomice și sociale.Valea Jiului are în sarcini deosebite. Inci naiul 1986—1990 va trebui să asigurăm aproape dublarea producției de cărbune cu toată suita de obiective ce însoțește acest proces' de dezvoltare a extracției. Concomitent, în acest cincinal va fi înfăptuit un program complex de investiții în valoare de 30 miliarde lei. In acest context, sindicatelor din Valea Jiului le revin îndatoriri ațît pentru mobiliza* rea colectivelor la o activitate mai rodnică în abataje, în ateliere și pe șantierele de construcții cît și în viața Socială. Va trebui să sporim acțiunile e- ducative pentru întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea gradului de pregătire și perfecționare profesională, țientru îmbunătățirea condițiilor de muncă.In aceste momente de bilanț, în preajma gloriosului jubileu al partidului, sindicatele din Valea Jiului, colectivele muncitorești sînt plenar angajate în sporirea realizărilor economice, animate de hotărî- rea de a contribui cu tot mai multă energie la înfăptuirea obiectivelor Congresului al XlII-lea al partidului, a sarcinilor - trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a hotărî- rilor pe care le va adopta ' Congresul U.G.S.R.

Metri liniari 
suplimentar 
(Urmare din pag. I)

căr-
luna șeful

— Fiecaig dintre noi este conștient că de modul cum noi executăm aceste lucrări, depind .rezultatele viitoare ale sectoarelor de producție. De fapt, noi sîntem cei care începem valorificarea noilor rezer
ve de cărbune. Toate lucrările de pregătiri pe care le executăm sînt în cărbune., Plecînd de la acest considerent, toate le șapte brigăzi din sector și-au realizat și depășit sarcinile de plan în primul -trimestru cît și în aprilie, ne spunea 
de sector ing. Traian Ior- dache.De fapt, spusele lui sînt susținute de cifrele expri- rnînd realizările.

In primul trimestru sar
cinile de plan au fost de
pășite cu 83 nil și peste 
1100 tone de cărbune; pro
ductivitatea muncii a fost 
realizată în proporție de 
102 la sută; în luna aprilie 
s-au realizat suplimentar 
25 ml de lucrări de pregă
tiri și totodată s-au extras 
300 tone de cărbune peste 
prevederile de plan.

ce-

Deplină fermitate in aplicarea reglementărilor
(Urmare din pag. Dnoul act normativ o reprezintă pentru asigurarea rentabilității unităților e- conomice.Desfășurată sub directa coordonare a organelor și organizațiilor de partid, acțiunea de dezbatere care a avut un larg caracter de masă, a relevat din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii un interes deosebit și o cunoaștere a- profundată a prevederilor înscrise în textul legii, prevederi care vin să asigure o perfecționare ;țială a activității fiecărei formații de lucru, o mo- ' dernizare continuă a organizării și funcționării întreprinderilor în condiții de eficiență economica sporită. In unitățile miniere, în cele constructoare mașini, ale industriei soare, în toate sectoarele de activitate economică de pe raza municipiului, dezbaterea Legii s-a bucurat de o participare de masă, relevînd din partea oamenilor muncii din Valea Jiului o vie aprobare și un profund atașament față de noua măsură întreprin-

deu-

să de partidul și statul • feră în special la condițiile nostru, prin care se regie- concrete de aplicare a le- ve- gii în domeniul mineritului, precum și la modalită- care țile concrete prin care or- oa- pri- acord global și direct este ilustrat de numărul mare de participam.! la dezbateri, peste 1400 de oameni ai muncii din toate sferele de activitate care au subliniat atît importanța aplicării prevederilor legii pentru fiecare unitate socialistă, cît și necesitatea perfecționă- substan- rjj fluxurilor de producție.

mentează nelimitarea niturilor.Interesul mare de s-a bucurat în rîndul menilor muncii Legea vind retribuirea în ganele și organizațiile de partid, de masă și obștești, organele de conducere colectivă din întreprinderi trebuie să acționeze pentru creșterea productivitățiimuncii, îmbunătățirea condițiilor de aprovizionaretehnico-materială, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului, a- sigurarea unor condiții optime de securitate a muncii, pentru ca fiecare co- 
a -organizării și normării lectiv de oameni ai mun-muncii pentru asigurarea cii să fie în măsură să rea-tuturor condițiilor de realizare a planului. In acest sens au fost formulate peste 175 de propuneri, menite să asigure o aplicare justă . a prevederilor legii, să contribuie la perfecționarea activității unităților e- conomice, la organizarea judicioasă a funcționării a- cestora în condițiile prevăzute de lege. Se remarcă în mod deosebit propunerile formulate de oamenii muncii care activează în domeniul extracției de cărbune, propuneri care se re-

lizeze indicatorii economi- co-financiari prevăzuți de lege și în virtutea cărora se stabilesc veniturile.Ampla participare la dezbateri, numărul mare de propuneri formulate ilustrează elocvent profundul angajament al oamenilor muncii din Valea Jiului de a contribui cu forțe Superioare la înfăptuirea planului anual și cincinal, la creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual ăl întregului popor.

(Urmare din pag. I)tare economică și socială, minerii, preparatorii, constructorii, toți oamenii muncii au transformat din temelii Valea Jiului. A- ceastă semnificație o au toate edificiile din acești ani în care se concentrează Un nivel superior de viață, de civilizație și bunăstare. Numai în cincinalul care a trecut, în care s-au înfăptuit previziunile tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au construit, peste 7800 de apartamente în ansambluri noi, adevărate efJorescențe în întreaga Vale a Jiului — de la Uricani, Lupeni și Vulcan, pînă în Petroșani și Petrila. întreaga rețea comercială și serviciile către populație au fost și sînt într-un susținut proces de modernizare, în deplină armonie cu viața oamenilor muncii. Odată cu modernizarea mineritului, s-au înfăptuit edificii sociale de larg interes cetățenesc. Volumul desfacerilor de mărfuri, activitate desfășurată în unități noi, moderne și spațioase, a fost în cincinalul trecut de 9 260 740 

mii lei, la 1000 locuitori revenind 496 mp de spați comerciale. Sensurile profund umaniste ale politicii partidului se află integrate în creșterea calității vieții și muncii oamenilor. ’ S-a dezvoltat și perfecționat .în- vățămîntul, asistența me- dico-sanitară, în toate localitățile pulsînd, în cartiere și în școli, pe frumoasele bulevarde din Petroșani, Vulcan și Lupeni. în fiecare locuință, o calitate nouă a vieții. Este semnificativ în această privință că în Valea Jiului se află peste 18 000 aparate de radio și peste 28 000 televizoare, minerii, ceilalți oameni ăi muncii posedînd aproape 6 000 de autoturisme. Sînt indicatori sintetici, care împreună cu ambianța și confortul urban, exprimă nivelul de civilizație, bunăstarea materială și spirituală.Toate aceste realități din jurul nostru, sînt concretizarea politicii partidului fundamental materială oameniloral cărui țel este bunăstarea și spirituală a muncii.
f!vo informăm

ASTAZI, de la ora 9, Ia casele pionierilor din . Petroșani și Petrila, se vor desfășura fazele orășenești ale acțiunii „Ștafeta cravatelor roșii cu tricolor", .manifestare organizată în tîmpinarea gloriosului jubileu al partidului.C O N S F A T U I R E. Ieri, la Casa de cultură din Petroșani, a avut loc o
în-

toriei, în spatele actualului res-: bloc turn -119.PREMIU. De curînd, lui Ion Barbu (Petrila), cunoscut și inspirat grafician din de Valeâ Jiului, i-a fost acordat premiul presei la expoziția internațională de la Beringen (Belgia). Tema expoziției, care a avut loc în acest început de primăvară, a foșt „Moda".ESTRADA. Astăzi și mîine, la Petroșanii Corina Chiriac și Cristian Popescu ne invită la o întîlnire cu muzica “ușoară și

consfătuire privind probleme de cunoaștere și pectare a legilor țării. A- ’ ceasta acțiune a fost organizată, sub îndrumarea Comitetului municipal partid, de grupă de lucru din Petroșani a Asociației Juriștilor. Au participat factori de răspundere unitățile economice.CONSTRUCTORII Petroșani au primit mentația necesară Începerea lucrărilor nou bloc — 75 A (cu 19 a- pariamente). Edificiul va fi construit în Piață Vie- Patru spectacole în care, a- nuna de lauri

dindin docu- pentru la un

lături de ei va fi pc scenă acțiune este integrată grupul „Acustic" de cultură. (Al. H.)TEATRUL PENTRU COPII „Moș Poveste" de la Casa de cultură din Petroșani va prezenta . mîine, la Petrila, pentru preșcolari și școlarii mici, în premieră comedia muzicală „Onomastica lui Pufuleț" de George Negraru.PREMIERA DE GALA. La cinematografele din Lupeni și Vulcan zilele trecute a fost prezentat în pre- gluma. mieră de gală filmul „Cu- Această

in al casei „Luna culturii cinematografice hunedorene", ma- ■ nifestare care a început în . 21 aprilie și se desfășoară i pînă la 21 mai.SPEOLOGIE. Astăzi, la ora 17, se va desfășura, la noul sediu al secției din Livezeni a IPSRUEEMP, ședința ele lucru a colectivului speologic „Piatra Roșie". Tema ședinței este pregătirea taberei naționale de speologie din M-ții Sebeș.FLORĂRIA din zona Hermes Petroșani primește

comenzi de Ia populație j pentru buchete, coșuri cu I flori naturale și alte cereri I ocazionate de diverse eve- | nimente. Comenzile trebuie făcute de solicitanți • cu anticipație de cîteva zile. Unitatea oferă, de a- semenea, pămînt vegetal pentru ghivece cu flori.
Rubrică realizată de 

Tiberiu SPĂTARU
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' Realizarea integrală a sarcinilor de plan la producția de cărbune impune

: La fiecare Io c de muncă,
normele de protecție a muncii strict respectate !

Modernizară și perfecționarea continuă a procesului de extracție a cărbunelui, introducerea de noi tehnologii de lu
cru, a unor utilaje ■ dc mare complexitate și productivitate impune nu numai o trainică pregătire profesională, o ridicare permanentă a calificării, dar și o instruire temei
nică, periodică a personalului care își desfășoară activitatea în subteran, precum și a celui cu atri- buțiuni de îndrumare și control.Conducerea Combinatului Minier Valea Jiului a stabilit în aceste zile un amplu program de măsuri care vizează nil numai instruirea întregului personal, deși aceasta constituie un capitol deosebit de important, ci alte măsuri menite conducă la întărirea dinii și disciplinei, prevenirea și combaterea acumulărilor de metan, a prafului exploziv de cărbune, a focurilor și' incendiilor subterane, pentru îmbunătățirea electro- securității in minele din Valea Jiului, pentru întă

tivitatea șefilor, de ‘brigadă și de schimb, electricienilor și lăcătușilor, artificierilor, măsurătorilor derirea controlului și . responsabilității atît a exe- cutanților cit și a conducătorilor pe treptele ie- ------- , . —rarhice din întreprinderi- gaze și maiștrilor minieri le subordonate Combi- și electromecanici, natului Minier Valea Jiului. Inginerilor șefi cu securitatea minieră le revine
Instruirea întregului personal 

o acțiune permanentă

Și să oria

Revenind la instruirea - întregului personal muncitor, pe meserii și specialități, asupra sarcinilor și responsabilităților ce le au la locurile de muncă și pe funcțiile ce le dețin, pentru realizarea producției în condiții de- securitate deplină a muncii, în programul de măsuri este prevăzut ca în această activitate, care se va desfășura după ' un program și cil materiale aprobate, de conducerea combinatului, vor fi a- bordate atît probleme de interes general, ordinea și disciplina, cit și problemele specifice vizînd ac-

obligația de a instrui și examina artificierii cu privire la folosirea explozivilor în minele grizutoase, sarcinile și responsabilitățile lor pe linia securității muncii la de împușcare, modului detății operația stabilirea control al activității artificierilor pentru creșterea responsabilității acestora la lucrările cu explozivi și a respectării normelor de pușcare. Totodată, se va introduceînainte de intrarea în mină „momentul NTS“ al artificierului în care se vor sublinia schimbările intervenite la locurile

Predarea schimbuluipro- și ingi-
de muncă, măsurile ce trebuie luate și sarcinile specifice ale artificierilor.In cadrul acestui gram sînt cuprinși directorii tehnici,nerii șefi cu producția și electromecanici care vor fi instruiți cu privire la atribuțiile și responsabilitățile ce le au pentru realizarea sarcinilor, în condiții de securitate deplină a muncii, atît din punct de vedere al proiectării întregii activități de extracție a cărbunelui, cit și. ca executanți, organizatori și controlori ai acestei activități.Prin acest amplu program de măsuri, din care nu am cuprins decît o parte a sarcinilor stabilite, conducerea Combinatului Minier, Valea Jiului instituie, ca o acțiune permanentă, ce trebuie să se desfășoară sub însemnul înaltei responsabilități, și instruirea întregului personal, acțiune deosebit de importantă pentru realizarea sarcinilor de plan în condiții de securitate deplină a . muncii.

nu-i cevaDespre abatajul echipat cu un complex mecanizat din stratul 15, blocul IV S, de la mina Lupeni, ing, Ristea Uzonovici, de la ISTPM, nu are decît cuvinte de laudă în ceea ce privește starea tehnică, ordinea și curățenia, respectarea disciplinei tehnologice. O deficiență însă nu o poate trece cu vederea, mai ales că este vorba de disciplină, de o încălcare a ordinului nr. 1438 din 1980, al Ministerului Minelor, care stabilește o- bligativitatea predării locului de muncă de la un schimb la altul. Ordinul a- mintit a fost încălcat de minerii șefi de schimb I. Nichit și M. Cîrdei — unul din schimbul III, și celălalt din schimbul II, care, în perioada 12—16 aprilie, nu au consemnat că au făcut această operațiune. Sigur, pentru această abate-

facultativre au fost sancționați. Și nu numai ei, ci și maistrul Alexandru Oprea (schimbul II) și ing. Rudolf Deda (schimbul III) care, în carnetul de predare a locuiții de muncă, âu semnat de luare la cunoștință, dar... nu au sesizat că cei doi șefi de schimb nu își predaseră, de fapt, locul de muncă.Un alt caz, tot de la aceeași mină, s-a petrecut în abatajul 5—6, stratul 3, blocul V. Minerul Gheor- ghe Pop, miner șef •: de schimb, nu a efectuat ’ a- ceastă- operațiune timp . d.e 3 zile consecutiv. Sigur, ,a fost: sancționat minerul șef de schimb, dar și'maistrul de pe schimbul respectiv,— Nicolae. Viza. ' . . j .De fapt, în ce constă -'a- ceastă operațiune ? In primul rînd, schimbul trebuie efectuat la față locului. Cei doi șefi de schimb, iar
Preocupări continue pentru 

realizarea unui aeraj optimLa mina: Ăninoasa, mină care în această lună a pb- , ținut producții, la zi, superioare prevederilor de plan, există și preocupări constante pentru îmbunătățirea continuă a aeraju- lui, pentru a asigura locurilor de muncă debitul de aer necesar. Este o împletire firească a preocupărilor pentru creșterea producției de cărbune extras, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor medii zilnice planificate, cu măsuri ferme și hotărîte, cu acțiuni care vizează îmbunătățirea stării de securitate a muncii, a locurilor de muncă. Pe această linie se înscriu și lucrările executate in ultimul timp pentru îmbunătățirea aeraju- lui, pentru asigurarea debitelor de aer necesare locurilor de muncă. Astfel, la sectorul IV, în stratul 3, blocul II, între orizonturile IX și X, conform ținui program întocmit de conducerea minei, s-a reprofilat preabatajul direcțional la felia ă Xl-a, ceea ce a condus la mărirea debitului de aer pentru abatajele frontale din zonă. Tot pentru mărirea debitului de aer, dar și pentru a asigura o aprovizionare optimă cu materiale a fronturilor de lucru s-a dispus săparea unui suitor în steril între felia XI și orizontul IX, suitor cu o lungime de 35: m.Dar, asigurarea unui ae- raj optim, creșterea debitelor de aer trebuie completate cu o respectare riguroasă a tehnologiilor de lucru, altfel rezultatele nu sînt pe măsura așteptărilor, din contră, O situație

creată tot la mina . Âninoa- sa întărește afirmațiile. Astfel, la începutul lunii* aprilie, timp de aproximativ trei zile, în galeriile de cap de la stratele 6 și 7,blocul II, orizontul X, capetele de detecție semnalau o acumulare de metan de 1,4 și, respectiv, 1,8 lasută, cu 0,4 și 0,8 la sută mai mult decît era admis și aceasta deoarece nu au fost răpite elementele de Susținere din spațiul exploatat (aproximativ 5—6 m). împreună cu cadre de specialiști din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului am stabilit măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații, un program pentru măr rirea debitului de aer în zonă. Totodată s-a stabilit— deși tehnologia de lucru prevedea acest lucru— obligativitatea menținerii la felia superioară a închiderii spațiului exploatat. De asemenea s-a prevăzut montarea unui cap de detecție cu decuplarea automată a energiei îh condițiile cînd acumulările de metan depă-. șese limita stabilită și s-a interzis , operațiunea de împușcare pe 20 m de la felia superioară.Pentru neglijența de ca- ' re au dat dovadă au fost sancționați cu cîte 1000 de lei subi n ginerii. . Cristian Ciornei, conducător formație de lucru și loan Tufiș, coordonator de schimb. Dacă tehnologia de lucru ăr fi fost respectată întocmai, nu ar mai fi fost ne. esare aceste măsuri.
Ing. Dumitru ZAMORA, 

inspector ISTl’M

Mecanicul mașinii de extracție este obligat'
SĂ VERIFICE ATENT INDICAȚIILE APARATELOR DE MĂSURĂ

Șl CONTROL, iar rezultatul indicațiilor să fie corelat cu instrucțiu
nile afișate. , ; J

...NICI CEL PUȚIN 
JUMĂTATEConducerea C.M.V.J. a dispus, prin dispoziția nr. 78 din 1986, instruirea, I testarea psihologică , și 1 examinarea artificierilor I care sînt autorizați să I efectueze lucrări cu mate- irial exploziv ordinar, de către o comisie mixtă, formată din specialiști din cadrul serviciului de pro- I tecție a muncii de la 1 Combinat și reprezentanți I ai ISTPM și CCSM.I Primul rezultat a ridi- I cat și primele semne de , întrebare privind temeinicia cu care au fost in- * struiți și s-a făcut verifi- | carea. cunoștințelor arti- I ficierilor la nivelul unită- I ților miniere, privind modul de folosire și eviden- I ță a explozivului ordi- I nar. Concret, din 82 de | artificieri care s-au pre- ■ ’ zentat la reexaminare au fost promovați doar 35, I iar la restul de 47 li s-a I interzis distribuirea și

folosirea materialului exploziv ordinar urmînd să fie examinați după o instruire suplimentară.Să ne mai întrebăm cu cîtă răspundere au privit această dispoziție cei' îndreptățiți să instruiască și să verifice cunoștințele a-

canizare — de necrezut, dar foarte adevărat — la aproximativ 20 de metri de frontul unde, insistăm, încărca găurile de mină pentru împușcat. Să mai amintim că avea obligația, conform normelor în vi-goare, să retragă tot per-
IN VIZOR ■ IN VIZOR

cestei categorii de artificieri 7 Rezultatele reexaminării ne scutesc de orice comentarii !.
DE NECREZUT, 

DAR... ADEVĂRATS-a întîmplat la mina Ăninoasa, într-o galerie de legătură dintre siloz și orizontul XI — o lucrare de investiții. Artificierul Zoltan Papp, în timp ce : încărca găurile de mină cu exploziv, a permis la 3 persoane să execute lucrări de vul

sonalul ta col puțin 10(1 m de la lo mi de încărcare a găurilor, iar, pe lingă, aceasta că trebuia să instaleze și posturi de pază care să interzică accesul în zpnă ? Sînt atît de elementare aceste reguli îneît nu credem că trebuie să le mai reamintim. Și, totuși,., s-a întîmplat. Sancțiunea de 1000 de lei, sperăm că-1 va convinge să recapituleze toate obligațiunile ce ie are ca artificier. Altfel...

în funcție de complexitatea abatajului, lor li șe adaugă și electricianul sau lăcătușul, verifică, împreună, starea abatajului, după care ambii' șefi de schimb semnează în carnetul — ru- bricizat — de predare a locului de muncă. Sînt o- bligațiuni pe care nici un miner șef de schimb nu are voie să le încalce, sub nici un motiv. Siguranța activității la locul de muncă, desfășurarea procesului de producție în condiții optime le solicită. Iar cine nu le respectă., . ,
Pagină realizată la 

cererea Combinatului 
Minier Valea Jiului

O ATITUDINE
DE NEÎNȚELESCînd, în ziua de 8 mar-, tie, maistrul Chiper controla abatajul 334 din stratul 3, blocul 2, sectorul III de la mina Petrila, a rămas dintr-odată încremenit : ventilatorulera oprit. In profil, concentrația de metan era de 5, la sută. In aceste împrejurări, șeful de schimb Gheorghe Chițu împreună cu 3 mineri lucrau la perforarea găurilor, neluînd măsurile necesare pentru evacuarea muncitorilor și reducerea concentrației. Cînd maistrul i-a dat ordin să: fie evacuat , locul de muncă, șeful de echipă s-a opus, încâlcind normele de protecție a muncii. Grija pentru securitatea vieții și- muncii minerilor este o preocupare permanentă, o obligație morală și profesională a conducătorilor formațiilor de lucru.
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La reuniunea C.S.C.E. de la Berna în Marea Britanie

Concepția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea colaborării între 

țările europene, întărirea securității pe continent 
și în lume, prezentatăsuveranității și independenței naționale și neamestecului în treburile interne, a dreptului popoarelor și oamenilor de a-și determina liber calea dezvoltării lor, fără amestec și presiuni din afară, ca . lor, inclusiv a contactelor între persoane, instituții, organizații și asociații, în cele mai diverse sfere ale vieții economice, științifice, culturale și artistice, pe linie de tineret, sport, turism, de extindere a călătoriilor personale și profesionale, ca și a contactelor pe bază de legături de familie.

BERNA 23 (Agerpres). — 
In cadrul dezbaterilor reuniunii C.S.C.E. de la Berna asupra contactelor între persoane, instituții și organizații, a fost prezentată pe larg concepția Români
ei, a tovarășului Nicolae

pe largproblemele umanitare pe un plan mult mai larg decît în condițiile menținerii încordării.In continuare, vorbitorul a . prezentat politica țării noastre de dezvoltare și amplificare a schimburi-

A
înaltă apreciere dată principiilor

Agendă 
energetică

i externe româneștiLONDRA 23 (Agerpres). — In Marea Britanie, la Colegiul tehnologic Solihull a fost organizată o manifestare în cadrul căreia s-a dat o înaltă apreciere principiilor politicii externe a țării noastre, contribuției României la apărarea și consolidarea păcii. Primarul orașului Solihull a evidențiat ospitalitateapoporului român și unele s-a inaugurat o expoziție de frumuseți turistice din carte social-politică româ- țara noastră.Totodată, s-a relevat dezvoltarea relațiilor internaționale ale României după Congresul al IX-lea al P.C.R., fiind evocată și apropiata sărbătorire a 65

de ani de la crearea Partidului Comunist Român.A fost reliefată importanța vizitei de stat efectu- . ate de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Marea Britanie în anul 1978, pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-brițaniee,La Biblioteca colegiuluiCeaușescu privind' dezvol- premisă esențială a coope- tarea colaborării între ță
rile continentului european, întărirea securității 
pe continent și în lume și, în acest cadru, extinderea contactelor umane.Reprezentantul român a subliniat necesitatea instaurării unui climat de pa
ce, a respectării principiilor egalității în drepturi.

rării internaționale în toate domeniile, inclusiv Cel al contactelor umane.Dezvoltarea încrederii și cooperării între ' -popoare, după cum subliniază ședințele N i c o Ceaușescu, deschide unor contacte mai mai libere și, prin aceasta, posibilitatea de a rezolva
pre-1 a e calea largi,

nească, la loc de frunte fiind prezentate lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind politica internă și externă a partidului și statului nostru.

MOSCOVA 23 (Agerpres) — Specialiștii de la Institutul de arhitectură din Moscova au realizat proiectul unei case demontabile, în care un perete are încastrate colectoare solare, relatează agenția *TASS.La asamblarea caselor pe șantiere sau în localitățile rurale, zidul cu colectoarele solare se montează spre sud, pentru a fi tot timpul cu fața la Soare.Cantitatea de energie e- lectrică obținută în acest fel este suficientă pentru iluminatul casei. Aceeași e- nergie asigură vara și iarna temperatura constantă în încăperi printr-un sistem de aer condiționat.
★

0 declarafie a guvernului sovieticMOSCOVA 23 (Agerpres) — Agenția TASS informează că, în legătură cu încercările unor cercuri politice din S.U.A. și Japonia de a crea o grupare regională închisă ce s-ar transforma în perspectivă într-un militar „Comu-Pa-a o u b 1 o e— așa-numita nitate a Oceanului cific", guvernul sovietic a dat publicității o declarație In care se relevă, între altele: In actualele condiții, se impun cu necesitate 
o reținere reciprocă, nead- miterea nici Unui fel acțiuni care ar înrăutăți

a 
3... j consideră că, indiferent de \deosebirile de sistem poli- |tic, ideologii și concepții,, țările din zonă pot, prin consultări bilaterale și multilaterale, să soluționeze problemele litigioase, să ajungă la o mai bună înțelegere și la consolidarea încrederii, creîndu-se astfel premisele pentru găsirea 

în comun a unor constructive. Un rol bilizator l-ar putea reducerea activității 
lor militare din Pacific. Dc

(

soluții sta- avea flote- Oceanul ___  ________ __ asemenea, de U.R.S.S. ar saluta crearea unor zone denuclearizate în climatul politic în această regiunea asiatică și a Pa-zonă a lumii, ar împiedica cificului, se arată în decla-rația citată de agenția TASS.

• MOSCOVA 23 (A-gei-pres). — In fața ambasadei S.U.A- din Moscova a avut loc o demonstrație de protest a tineretului din capitala Uniunii Sovietice împotriva agresiunii americane asupra Jamahiriei Libiene. A fost adoptată o declarație a tineretului : sovietic care agresiunea informează TASS.
condamnă americană, agenția

consolidarea și dezvoltarea proceselor pozitive din zonă Guvernul sovietic

LĂCUSTEIn 1985, lăcustele au provocat pagube serioase a- griculturii țărilor din vestul Africii. Cel mai mult 
au avut de suferit Senega
lul, Mali și Guineea Bissau, unde în anumite zone, pe 
un hectar de culturi fost numărate pînă 500 000 de insecte. In neea-Bissau, lăcusteledistrus culturi de orez, porumb și de sorg — principalele cereale cultivate în

au la .Gui- au

această țară. Autoritățile din această țară au format o comisie națională de ur- g. nță pentru combaterea lăcustelor.
TIGRIIn Parcul național Nan- dankanah din statul indian Orissa s-a petrecut recent un eveniment puțin obișnuit: tigresa albă Subhi a născut doi pui de aceeași culoare cu ea. Specialiștii susțin că foarte rar tigrii- albinoși dau naștere unor pui tot albi. Cei doi pui, masctil și femelă, se simt bine. In total, în lume e- ' xiștă doar 70 de exemplare de tigri albinoși, din care 30 trăiesc la Nandan- kanan.

DIN INIȚIATIVA l’.C. DIN AUSTRIA, la Viena s-au desfășurat lucrările unui forum național al femeilor din Austria, care a avut ca deviză „Lupta împotriva războiului și nazismului, pentru tatea femeilor în domeniile vieții", cum relatează agfenția. TASS, îh cadrul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea unor mai mari eforturi în lupta împotriva șomajului în rîndul femeilor, pentru asigurarea egalității în drepturi a femeilor în. domeniile economic și social.

neo- egali- toate După

Cereri pentru accelerarea procesului 
de democratizare în HaitiPORT-AU-PRINCE 23 (Agerpres). — In fața Palatului Național din Port- au-Prince (Haiti) a avut loc o amplă manifestație populară, la care cei peste 3000 de participant au demonstrat în favoarea a- profundării procesului național de transformări democratice — transmit a- gențiile Prensa Latina și Reuter. In-discursul pronunțat cu acest prilej, Silvio Claude, candidat la funcția supremă în stat din partea Partidului De-

mocrat Creștin din Haiti, în perspectiva unor alegeri prezidențiale, s-a pronunțat pentru înlăturarea tuturor duvalieriștilor din Consiliul de Guvernă- :■ mint. .Autoritățile de la Port- au-Prince au anunțat că în mai sau iunie este posibilă organizarea unor alegeri pentru organele locale ale puterii de stat, pentru ca, peste 12—18 luni, să fie organizate și alegeri prezi- 1 dențiale. ■

TUNIS 23 (Agerpres). — 
După cum informează revista „Al Anwar", Tunisia a obținut, anul trecut, din vînzarea a 5,4 milioane tone petrol, 600 milioane dolari, însemnînd 40 la șută din întreaga rețetă obținută la exporturi, publicație informează, baza datelor oficiale, rezervele ridică la

Aceeași pe că certe de țiței sa 45 milioane tone.
*23 (Agerpres),LIMAProvincia PiUra din nordul Perului va beneficia de primul sistem de telecomunicații din țară, care va funcționa pe baza energiei solare, informează agenția ANDINA. Lucrările de instalare ar Urma să se ' încheie pînă la sfîrșitul a- 

nului în curs.MINISTRUL DE EXTERNE AL SUEDIEI, Mats Hel- lstrom, a anunțat eă guvernul, țării sale va intensifica sancțiunile economice impuse împotriva guvernului rasist sud-african. El a adăugat că guvernul suedez va cere tuturor companiilor să pună capăt transferului de tehnologie în favoarea Africii de Sud.

mată totalizînd 700 de mi* li tari au efectuat o operațiune de căutare și reprimare a liderilor populației majoritare, care a durat șase zile și în cursul căreia aii fost arestate 35 de persoane,
CA URMARE A UNEI ACȚIUNI REPRESIVE a poliției sud-africane împotriva populației de culoare din așezarea Lawa- aikamp, situată în apropierea orașului George, ximativ 200 de negri fost arestați. Pe de parte, în localitateamontville, de lîngă Durban, subunități de poliție și ar-

apro- , aU ' altăLa-

PESTE 600 000 DE MUNCITORI din cei 1,6 milioane din sectorul construcția ilor din R.F. Germania și-au pierdut locurile de muncă din 1980 și pînă în prezent, în cea mai gravă criză care a afectat acest sector al economiei vest- germane — relevă agenția ADN. : ȚȚ,-<

rican (SELA) consacrate a- nalizei evoluției situației social-politice și economice regionale — transmite agenția Prensa Latina. Participanții și-au propus să elaboreze un program de acțiune comun pentru promovarea schimburilor comerciale Și a cooperării regionale.IN ANUL 2000, POPULAȚIA INDONEZIEI va depăși 222 milioane locuitori, a anunțat Direcția centrală de statistică din a-, ceastă țară. In prezent, numărul locuitorilor Indoneziei este de 165 milioane.
.rcu/T

IN CAPITALA REPUBLICII DOMINICANE, au început lucrările unei reuniuni de lucru a Sistemului Economic Latino-Ame- ' ' f' ' ; -■ 7 . ' ■' ‘
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TELEX • SPORT ♦TELEX • SPORTStadionul „1 Mai" din Timișoara a găzduit, miercuri, în prezența a 25 000 de spectatori, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele României și U.R.S.S. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—0), prin golurile înscrise de Hagi (min. 14) și Cămătarii (min. 79). Pentru oaspeți a marcat Rodionov (min. 70).Au .. jucat formațiile : 
România: Lung — Rednic, Movilă, Al. Nicolae, Cris- tea (min. 79 Andone), Ma- 
teuț (min. 83 Bălăci), Bo- loni, Klein, Hagi, Coraș (min. 60 Geolgău), Cămă- taru (min. 88, Gabor); 
U.R.S.S.: Dasaev — Moro

zov, Civadze, Kuznețov, Demianenko, Besonov (min. 60 Aleinnikov, Iaremciuk (min. 80 Litovcenko), Cerenkov (min. 40 Rodionov), Raț, Protasov, Blohin.MOSCOVA 23 (Agerpres) — In orașul Soci (U.R.S.S.) s-a disputat miercuri meciul amical de fotbal dintre reprezentativele de tineret ale U.R.S.S. și României. Partida s-a încheiat cu rezultat de egalitate: 2—2 (1—2). Tinerii fotbaliști români au descins scorul în min. 23. prin Bobaru, mărindu-și avantajul în min. 35, cînd a înscris Săndoi. Golurile gazdelor au fost înscrise de Ivanauskas (min. 40) și Moh — min. 63.
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iembrie : Ciuleandra; Uni
rea : Mireasma ploilor tîrzii; Parîngul: Hangar ’18. ~ "ȚȚPEȚRILA : Frați de cruce.LONE A : LetargieVULCAN — Luceafărul: Răpirea fecioarelor.LUPENI — Cultural : Racolarea. •URIC ANI: Se întorc cocorii.
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Mica publicitatePIERDUT certificat absolvire 8 clase pe numele Hatos Nicolae, eliberat de. Școala generală nr. 5 Pe - trila, în anul 1971. II declar nul. (8061) *PIERDUT ștampilă cu următorul înscris: ICSA și AI»

Petroșani, unitatea hr. 7.O declar nulă. (8018)-PIERDUT carnet stu- ’ dent, și legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Iordache Dumitru, eliberate de Institutul de Mine Petroșani. Le declar nule. ■ (8019)
ANUNȚ DE FAMILIE

CU inimile zdrobite de durere, soția Valeria, co
piii Miiiaela și Florin anunță că au trecut 6 săptă- 
mîni de la dispariția fulgerătoare a celui mai bun 
sot și tată

MIHAI BADEA (MILU)
Nu-I vom uita niciodată. (8015)
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