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In întîmpinarea gloriosului

65 de ani de luptă eroică 
pentru idealurile poporului

Simpozion omagialIn cele șase decenii și general al partidului jumătate de vibrantă is- . ................." * ". torie și prefaceri revoluționare, partidul nostru comunist s-a aflat mereu în fruntea luptei eroice a poporului pentru edificarea unui stat național liber și independent, pentru construirea celei mai drepte orînduiri — socialismul și comunismul. De-a lungul existenței sale de bogată încărcătură istorică, partidul comunist a întruchipat marile aspirații ale poporului, a fost stegarul speranțelor de mai bine, 
a fost și este acel conducător apt să realizeze cu aportul maselor, tarea armonioasă nomiei naționale.Este demn dearăta tovarășul NICOLAE — 
CEAUȘESCU, secretarul

dezvol- 
a eco-relevat,

ca 
„Niciodată în România 
n-a existat un astfel de 
partid politic cu o istorie 
atît de bogată și glorioa
să care să fi luptat cu 
abnegație și să fi realizat 
atît pentru fericirea po
porului român, pentru 
măreția națiunii noastre". Sub semnul marilor i- dealuri și împlini» în cei 65 de ani de luptă eroică 
a Partidului Comunist Român, a avut loc ieri. Ta Petroșani, în sala Teatrului de stat Valea Jiului, în organizarea Comitetului municipal de partid, SIMPOZIONUL DE COMUNICĂRI „65 
de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro-

Teodor RUSU

Producție suplimentară de cărbuneCu plusul înregistrat în Intre brigăzile care au ziua de 24 aprilie a.c., mi- consemnat cele mai mari ner ii de la Paroșeni ridicat la aproape de tone cantitatea de cărbune extrasă suplimentar față de prevederile de Cojocaru și Mihai Barba- caru. Ortacii lor, mînuind complexe mecanizate, cu combină de tăiere, au obținut productivități medii de peste 15 tone pe post.

seau producții peste plan3 000 numără cele ale sectorului I, detașîndu-se cele conduse de frontaliștii Vasileplan ale acestei luni. In felul acesta, harnicul colectiv de muncă al întreprinderii fruntașe, continuă bunele rezultate obținute pînă acum.MecanizareaIntr-unul din numerele trecute ale ziarului nostru, pornind de la faptul că mina Aninoasa a debutat favorabil în cel de-al doilea trimestru al anului, subliniam că acest reviriment este, în principal, urmarea mai bunei organizări a activității, în sensul concentrării producției în zonele optime ale zăcămînțu- lui. Enumerăm, cu acel pri-

ițT-’

iu n ii
a Sindicatelor
din Româniafășurată de tovarășa academician doctor - inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, strălucit om de știință de .Unanimă recunoaștere internațională, ca-

mine început ample studen-
Sesiune științifică 

studențeascăLa Institutul de din Petroșani au ieri lucrările unei sesiuni științificețești integrată în manifestările dedicate aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și Anului Internațional al Păcii. Sesiunea, care va continua și astăzi, se desfășoară în 11 secții (Probleme fundamentale ale istoriei României, Filozofie, Socialism, Sociologie, Matematici 'aplicate. Matematici speciale. Chimie, Geologie, preparare, flotație, Exploatări miniere, Construcții miniere subterane, Topografie,Transport minier. Exploatări la zi, aeraj, mecanica rocilor, Fizică, aparate e- lectrice, electrotehnică, E- lectrificarea și automatizarea minelor, Mașini miniere, Utilaje și instalații miniere), în care sînt susținute peste 190 de comunicări științifice la reajlzarea cărora au participat, în cadrul unor colective de eer- cetăre,-peste 500 studenți. Această manifestare științifică se constituie într-o remarcabilă sinteză a creativității' tehnice a studenților, într-un contact neîntrerupt cu producția, pentru promovarea unor idei valoroase în activitatea e- 
conomică și socială.

Vineri, 25 aprilie, au continuat în plen lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Dezbaterile în plen și pe comisii s-au desfășurat sub re, cu dăruire patriotică și semnul ideilor de excepțională valoare teoretică și practică, al orientărilor și îndemnurilor cuprinse în magistrala cuvîntare rosti- domeniile științei, învățată de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor congresului, cu privire la rolul și sarcinile ce revin sindicatelor în actuala etapă de dezvoltare a patriei noastre.In numele milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră, membri ai sindica- ..... .telor, participanții au dat munca depusă, participăriții glas sentimentelor de înaltă stimă și profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar și patriot înflăcărat, cel mai iubit fiu al națiunii, ilustră personalitate a lumii contemporane, care și-a făcut din slujirea cu adînc devotament a patriei și poporului țelul suprem al întregii sale vieți și activități.Vorbitorii au exprimat deosebita prețuire față de prestigioasa activitate des-

revoluționară, îndrumă permanent amplul proces de înfăptuire a politicii partidului și statului înmîntului și culturii.Cei care au luat cuvîn- tul au prezentat pe larg activitatea plină de dăruire și abnegație desfășurată de oamenii muncii din țara noastră pentru transpunerea în viață a programelor de dezvoltare economică și socială, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Analizînd în spirit critic și autocritic.au înfățișat căile și direcțiile de acțiune pentru perfecționarea și îmbunătățirea continuă a activității sindicatelor, creșterea ro- lului lor în viața societății noastre, în mobilizarea e- forturilor maselor largi populare în vederea îndeplinirii, în cele mai buhe condiții, a planului pe a- cest an și pe întregul cincinal. Totodată, s-au e- vidențiat răspunderile ce revin sindicatelor în afir -
(Continuare in pag. a 4-a)arată roadele MAI MULTE UTILAJE 

MINIERE

ZESTREA
TEHNICĂ 

folosită intensiv, 
eficient -lej, evantaiul de măsuri, care îmbrățișează aspecte dintre cele maj: diverse — de la asigurarea unei mai bune plasări a posturilor,(Continuare în pag. a 3-â)

Aspect de la simpozionul consacrat omagierii partidului.

pînă la întărirea disciplinei tehnologice, de la optima asistență tehnică, pînă la folosirea la înalt randament a zestrei tehnice din dotare. Asupra acestei ultime laturi ne propunem să insistăm în rîndurile de față, pentru că ea este cea care reprezintă și pîrghia esențială a creșterii randamentelor pe post, și, deci, a realizării producției.Pe scurt, este vorba despre Cele două complexe mecanizate din sectorul I, încredințate brigăzilor conduse de -Vasile Florea și Iosif Prisecan, utilaje de
C.T. DIACONU

Colectivul de oameni ai muncii de la 1PSRUEEM Petroșani a încheiat pri» mul trimestru din acest an cu rezultate deosebite în muncă, realizînd peste sarcinile de plan, la producția marfă, 3 628 000 lei, iar productivitatea muncii, calculată pe baza acestui indicator, a fost depășită cu 2824 lei pe fiecare muncitor. După primele două decade din aprilie sarcinile de plan la producția marfă vîndută și încasată au fost depășite cu 130 000 lei. De la începutul lunii au fost livrate minerilor din Valea JiuțlM, suplimentar sarcinilor de 
în

(Continuare in pag. a 2 a)

suplimentar sarcinilor plan, piese de schimb valoare de 35 000 lei, 219 stîlpi hidraulici șl 2 tone de mașini și utilaje.
Sarcinile planului fizic de 

apartamente*—realizate zilnic, 
la un înalt nivel calitativ I

De ce e trainic tavanul de rezistențăMecanizarea lucrărilor din subteran, imperativ generat de necesitatea asigurării bazei energetice a țării, implică anumite condiții geotectonice favorabile, cînd acestea se dovedesc- Vitrege, întoarcerea Ia tehnologiile clasice este privită de unii că un fapt firesc. Firesc la prima vedele, întrucît soluția clasică atrage dezavantajele știute productivități scăzute, ' i: fort fizic mare, consum suplimentar de lemn și alte materiale etc. ,— Acest conflict al tehnologiei’cu nivelul preco
nizat ăl producției l-am 
trăit în cea de-a doua ju
mătate a deceniului trecut, 
își aduce ' aminte directo-

rul minei Lonea, ing. Viorel Boantă. Trebuia descoperită o altă soluție tehnologică, soluție care să asigure siguranță în exploatare, eficiență economică.
I55ZSSSSSSSSSSDupă multă vreme de căutări, - experimentări, chiar eșecuri temporare, în anul 1979,. am pornit primul a- bataj cu tavan de rezistență, în frontalul 75—74, pregătit de brigada lui Ghcor- ghe Poenaru și exploatat în premieră de brigada lui Andrei Antal.

•— La prima felie, treaba a mers excelent, ni se des- tâinuie șeful de brigadă, comunistul Andrei Antal. Cu toate că noi veneam de la sectorul V și eram „ca- meriști" de meserie. Ni s-a propus să fim ajutați cu cîțiva frontaliști. Arh refuzat. Ne-am bucurat, cînd am realizat productivități de 7—8 tone. Voiam mai mult. Dar, la a doua felie, am... căzut. Ceva nu era în regulă cu sistemul de mulare a tavanului pe. vatră. Se rupeau butoanele, șe deteriorau consolele. Ca să păstrăm ritmul am slăbit densitatea consolelor. Au
Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

In acest an activitatea dezvoltare urbanistică localităților Petroșani continuă în ritm susținut. Colectivului brigăzii nr. 10 a Antreprizei de construcții și montaje din Petroșani îi revine sarcina de a da în folosință 312 apartamente. Acționînd cu răspundere pentru realizarea sarcinilor cit* plan, constructorii din brigada nr. 10 au reușit în primul trimestru al acestui- an să-și depășească planul valoric cu un milion de lei, în pofida condițiilor grele de lucru din perioada de iarnă. Ei acționează și în prezent cu fermitate pentru realizarea lucrărilor înscrise în grafic, obținînd rezultate bune. „Comparativ cu primul trimestru — ne-a informat ing. Mihail Radu, șeful brigăzii, în trimestrul II 1986 sarcinile pianului valoric au sporit 
cu aproape 6 milioane Iei.

de a municipiului lu- pla- mă-
încă de la începutul lunii aprilie am întocmit un nou grafic de lucru, la nivelul sarcinilor sporite din mestrul II și am luat suri pentru realizarea crărilor prevăzute în nul fizic. Ca o primăsură, au fost sporite efectivele. Apoi s-a organizat munca în două schimburi la lucrările de montaj a . structurilor de rezistență ale blocurilor și s-au atacat toate obiectivele prevăzute în planul fizic".Din cartierul Petroșani- Nord pînă în Aeroport, la toate punctele de lucru am întîlnit o activitate susținută. In cartierul Petroșani- Nord, constructorii din e- chipele coordonate de maistrul Viorel Cimpoia lucrează la structura de rezistență a blocului 104A

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag- • s'*l
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Sob semnul Anului Internațional al Păcii 

Declarația 
Marii Adunări Mafionale, 
expresie a voinței de pace 

a poporului român

Sa triumfe destinderea și colaborarea internațională !Colectivul sectorului nostru a înregistrat în acest 
an un succes de seamă — și-a îndeplinit prevederile de plan pe primele patru luni ale anului înainte de termen. Sîntem mîndri de aceste realizări și vom acționa în continuare cu și mai multă e- nergie pentru sporirea producției de cărbune, pentru că numai astfel, prin rodnicia faptelor noastre de muncă, putem răspunde cu 
Progresul — țelulIn acest an, declarat An Internațidnal al Păcii, recenta Moțiune a Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", condus de tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, îmbracă semnificații deosebite; inspiră convingerea pentru orice cercetător, pentru o- rice căutător al noului, că nobilă lui misiune se poate îndeplini numai dacă rezultatele muncii vor sluji progresului și binelui u- manității, păcii și colaborării internaționale.Cercetătorii,. întregul personal muncitor din cadrul 
CCSM Petroșani se alătură 
cu adîncă convingere de

înalt nivel calitativ !
(Urmare din pag. I)și la fundația blocului 104. „In luna aprilie, ne-a informat maistrul Viorel Cim- poia, comenzile pentru betoane au fost onorate mai bine decît în perioada anterioară. Nivelul realizărilor zilnice a sporit. Formațiile conduse de Ghedr- ghe Neagoie (dulgheri) și Dumitru Roșii (zidari) și-au realizat și depășit sarcinile 

<le plan. Dacă vom continua lucrul în același ritm ne vom realiza la termen sarcinile de plan".V Pe strada Vas j le Boaită, 
tinde â prins contur blocul 13 A, maistrul Gheorghe Savin, coordonatorul lucrărilor de construcție a blocului, ne-a spus : „Pentru 42 de apartamente structura de rezistență e gata. Mai avem de executat circa 50 la. sută din lucrările de finisare pînă la prezentarea pentru recepție, care va avea loc în curînd. Pentru hărnicia de care dau dovadă, merită cuvinte de laudă dulgherii din formația iui Mitică Tâbăcaru, zidarii lui Dumitru Posto- lache, mozaicarii din echipele , conduse de Dumitru Negoiță Și Gheorghe Bețivu și sudorul Marin Bădescu".

In cartierul Aeroport, la 

demnitate apelurilor și demersurilor făcute de România socialistă, de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru întronarea unei păci trainice în întreaga lume, pentru dezvoltarea relațiilor de bună Vecinătate, înțelegere și colaborare reciproc avantajoasă.Sîntem profund îngrijorați că mai există încă în lume zone unde probleme- 
nostru suprem 1 mersului președinteluiRomâniei socialiste, poziției sale principiale, constructive în legătură cu situația gravă creată în regiunea Nlediteranei ca urmare a acțiunilor militare americane împotriva ’Libiei. Ne exprimăm unanima, adeziune la principiul conform căruia pentru asigurarea păcii în Mediterană, în Europa și în întreaga lume problemele trebuie . reglementate pe cale pașnică, prin tratative, eliminînd forța și amenințarea cu forța din relațiile între state.

Petru HADGIA, 
cercetător științific CCSM

blocul D, care va avea 74 de apartamente, primele două tronsoane se află în faza finală a finisajelor, iar la cel de-al treilea tronson se lucrează la structura de rezistență. „Avem un ritm zilnic bun de lucru și sîntem hotărîți să facem tot ce depinde de noi pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin", ne-a spus maistrul Constantin Mihăiescu.In programul de lucru din trimestrul II au fost incluse și lucrări de finisare a unor fațade de blocuri restante din anul trecut. Este pozitiv faptul că și la aceste lucrări sînt repartizate efective de constructori. La blocurile 61 și 61B din cartierul Petro- șani-Nord se află în stadiu de finalizare finisajele exterioare. Au fost finisate fațadele restante de la blocul 114 și de la blocul 14 B. In aceste zile au început lucrările de finisare exterioară și la blocul C, cu a- partamente proprietate personală. Prin faptele sale de muncă, întregul colectiv al brigăzii nr. 10 Petroșani își demonstrează ho- tărîrea dea realiza sarcinile Ce-i revin la termen și la înalt nivel calitativ. 

le dintre țări se rezolvă cu arma în mînă, pentru că, oricît de neînsemnat, de mic ar părea un conflict armat rezultatul este același, pierderi de vieți o- menești și distrugere.Iată de ce ne exprimăm sentimente de a- leasă prețuire și știmă pentru conducătorul țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, OMUL care luptă neobosit pentru salvgardarea păcii.
Gheorghe STOICA, 

maistru electromecanic, 
I.M. Dîlja

(Urmare din pag. I)înalt randament, cu care s-au obținut plusurile înregistrate de întregul sector : mai bine de 2000 de tone de cărbune. Sau, mai exact spus, este vorba despre modul în care au înțeles minerii din aceste două formații să folosească zestrea tehnică din dotare, să o întrețină așa-cum trebuie, și, mai ales, să o pună la lucru. Este drept, ei au beneficiat și de modul în care au lucrat ortacii lor, din brigada condusă Mihai*Grijuc .și echipa vice" a minei, care montat complexele.tatca muncii lor acum se verifică, sînt de acord și Traian Cernea, Mihai Prodan, Gheorghe Cîoîcă, Du-Vinovații — supușiIn ziarul nostru de ieri, v-am informat stimați cititori, despre fapta incalificabilă a unor indivizi care au atentat la civilizația străzii, distrugînd rodul muncii pnor cetățeni iubitori de frumos. Iată că a- vcm astăzi prilejul să-i înfățișăm pe autorii acestor acte huliganice. Aceasta, datorită iscusinței cu care au acționat, timp de 24 dc ore în șir, lt. major Didel Babe.ș, lt. Aurel Uri- țescu și pit. Roman Bota din cadrul miliției municipiului Petroșani.Pornind efectiv de la... zero, efectiv fără nici o urmă, cei trei lucrători de miliție au reușit să-i depisteze. într-un timp record, pe răufăcători: Pe- trișor Suciu (22 ani, căsătorit), Ștefan Malik (45 ani, căsătorit) și Alexandru Ke- reszțenyi (19 ani). Trei nume, trei indivizi certați cu ' bunul simț, cu cel mai e- lementar sentiment care i-ar fi putut încadra în categoria oamenilor. Deta

De ce e trainic tavanul de rezistentă
(Urmare din pag. Oapărut cîteva accidente u- șoare, chiar surpări...Inginerii și minerii au chibzuit la fața locului. Minerii au cerut plasă mai groasă de 6 mm, mai rezistentă la răpire. Apoi s-a conturat fijeea abandonării mulării, în favoarea decuplării consolelor.'-— Au crescut vitezele de avansare, mai mult, menționează sing. Gheorghe Bunea, șeful sectorului III, înainte într-un șut erau necesari 5—7 mineri, acum sînt deajuns 2—3. Statistic: în 1983, sectorul raporta minus 65 000 tone cărbune, în 1984 — plus 7000 tone, 

de atunci planul n-a mai constituit o problemă de nerezolvat.Avantajele tavanului de rezistență sînt condiționate de respectarea întocmai a tehnologiei de lucru. Rezultatele experimentării au convins, tot mai mulți specialiști și mineri s-au lăsat- cuceriți de idee. Au cerut generalizarea ei. In 1984 producția realizată sub mitru Șarpe — din brigada lui Vasile Florea. Fiind vorba de un complex nou, demarajul a fost mai puțin spectaculos, „rodajul" fă- 
Pontru că ne-am putut organiza mai bine munca, pentru că avem posibilitatea, dispunînd de mai .. ... - nlulți electrolăcătuși, săcîndu-se insă foarte repe- facem o mai bună întreți- de, așa îneît avansările din nere a utilajelor, in sensul

Mecanizarea își arată roadeleaprilie depășesc un metru de a preveni defecțiunile,pe zi, ceea ce, la o lungime pentru ca nicide front dc aproape 100 de metri, înseamnă un volum sporit de producție, plu-c|e suri importante față dc sar- ■ cinile de plan. . ’Desigur, un complex de au înalt randament nu esteCaii- suficient să pornească bine,ci să continue în același fel, chiar mai bine dacă se poate. „Și se poate, ne a- rată subinginerul Hodor Zian, șeful sectorului I.
șați de la E.M. Deva, cu începere de la 5 martie a.c., la I.M. Livezeni, cei trei locuiau în căminul de ne- familiști de pe strada Independenței Petroșani.In noaptea de 23 spre 24 aprilie, după un chef de 5 (cinci I) ore, cei trei au coborît spre strada Institutului, unde au înce‘- put să se răfuiască cu pu- ieții plantați pe marginea drumului. De fapt își căutau echilibrul, fiind mult dincolo de ceea ce în mod obișnuit numim... ebrietate... Motiv pentru care, în jurul orei 0,20 au și fost a- mendați, pe Bulevardul Republicii, conform Decretului 76, pentru stare a- vansată de ebrietate. De aici încolo, înfuriați, cei trei n-au mai avut milă. Pînă la căminul unde locuiau, au rupt tot ce au întîlnit in cale. Fără milă, fără a se gîndi la gestul lor necugetat.Pedeapsa a fost promptă și pa. Sancționați drastic de 

tâvan dc rezistență reprezenta 18 procente Ia nivel de mină, anul următor a crescut la 33, în acest an va reprezenta 60 la sută. Practic, sectorul III își desfășoară întreaga activitate extractivă, sectoarele II și IV scot prin această metodă 80—90 la sută din producție, la V cota noii tehnologii reprezintă un sfert din realizări. In ultima perioadă, media productivității muncii în brigada lui Andrei Antal este de 9—10 tone pe post, ortacii lui Grigore Mîndruț reușesc vîrfuri de 13 tone (plan — 8,5 tone). Formațiile lui Ion Boteanu Și Gheorghe Lipsă, deși în locuri dificile de , muncă, și-au dublat productivitatea.— Noi, ne explică Grigore Mîndruț, avem tavan de rezistență doar de două luni. I-am depășit pe cei experimentați prin viteza de avansare pe direcție, este deci vorba și de stăpî- nirea tehnologiei, dai’ și de mai buna organizare a muncii. In această lună avem plus 

un minut să nu fie pierdut din timpul efectiv de lucru". Un optimism căruia i-am sublinia acoperirea cu măsuri teh-■ nice mai ample, la nivel de - sector, vizînd’ asigurarea, din timp și cît mai aproape de locul necesar, a pieselor de schimb, obținute, multe dintre ele, prin recondiționară, în cadrul a- ceasta cale a producției de telierului minei. cărbune.oprobriului publicorganele de miliție pentru faptele lor reprobabile, cei trei au fost avertizați de tovarășii lor de muncă de la mina Livezeni și organele de ordine să părăsească imediat Valea Jiului ! Aici, unde oamenii gospodari muncesc, zi de zi, pen Text și foto: Al. TĂTAR

2600 tone, la cumulat raportăm 6000. tone, în vreme ce sectorul nostru IV — plus 14 500 tone, din care 4600 în această lună.Astfel se explică și succesele minei din ultimii ani — plus 20 000 tone cărbune în 1984 și 1985, plus J6 000 tone de la începutul acestui an. Lesne se observă că proporția tavanului de rezistență la nivelul minei se armonizează perfect cu proporția geometrică a depășirilor. Cine sînt oamenii și ce resort interior i-a determinat să gîn- dească și să pună în practică această tehnologie ?— Cadrele inginerești și 
minerii, care și-au adus 
contribuția la tavanul de rezistență, subliniază minerul Andrei Antal, sînt cu toții comuniști. Prin a- ceasta demonstram că ne-am asumat responsabilitatea încredințată de conducerea de partid și de stat, de Minerul de Onoare al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuind la asigurarea bazei energetice a țării,. , ■. J

Evident, nu este s .deloc lipsit de importanță pentru un sector de ponderea celui care poartă numărul unu, în numerotarea de la Aninoasa, să înregistreze o depășire de peste 2000 de tone — și cifra capătă o semnificație*' : deosebită, într-un context mai larg, dacă ne amintim faptul că de foarte mult timp acest sector se afla printre cele ce „dădeau" minusurile cele mai mari în bilanțul productiv al minei. Dar experiența acestui reviriment indică — sau mai bine zis confirmă 'adevărul că mecanizarea folosită intensiv, eficient “constituie 'o sursă primordială de Creștere a productivității muncii în abataje, iar pe a- 

tru a da străzilor și cartierelor un aspect plăcut, în ton cu civilizația modernă a străzii, esteticul citadin găsindu-și locul în mijlocul nostru, astfel de indivizi nu au ce căuta I

vă informămMASĂ ROTUNDA. Ieri, la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani, s-a desfășurat, în cadrul „Decadei științei și tehnicii pionierești", masa rotundă cu tema „Contribuții pionierești la orientarea școlară și profesională a elevilor". (T.S.)

activitatea de extindere a stației de filtre șiJieț. Finalizarea lucrării, preconizată pentru sfîrși- tul acestui an, va avea drept rezultat creșterea cu 280 litri pe secundă a debitului de apă în rețeaua de aprovizionare a localităților municipiului.

captare pre Casa universitară, edificiu amplasat în apropierea magazinului universal „Jiul", în zona centrală a reședinței de municipiu.

I
I elevilor". (T.S.)
I APĂ. Echipele de 
1 cialișți ale IGCL au început

■ :■ i

spe-
OBIECTIV SOCIAL.Constructorii brigăzii ,. 10 a Antreprizei de construcții și montaje Petroșani au atacat lucrările la un nou și important obiectiv de investiții. Este vorba des-

PESCUIT. Filiala Petroșani de vînătoare și pescuit sportiv a Asociației vînă- torilor și pescarilor anun-TOMBOLA. In contextul acțiunilor organizate în cadrul Anului Internațional al Păcii .și Zilei copilului, Comitetul municipal al femeilor organizează o tombolă. Obiectele, destinate tombolei sînt expuse în vitrina, magazinului „Jiul" din Petroșani. Cei care doresc să devină potențiali cîștigători ai obiectelor tombolei pot procura biletele de la comisiile de femei din întreprinderile și instituțiile municipiului și din magazinul „Jiul". Tragerea va avea loc la începutul lunii iunie. (T.R.)

ță că, începînd cu data de 1 mai, se deschide sezonul de pescuit în apele de munte. Se va putea pescui sîm- băta și duminica, pînă la 15 septembrie a.c. Deci, a- matorii să-și pregătească u- neltele și să nu uite să treacă și pe la sediul filialei, pentru a-și viza permi- (' sele respective. Altfel, riscă să fie prinși, în loc să prindă.EXCURSIE, Pentru rezultate bune obținute la învățătură și în cadrul manifestărilor culturale, Un.

grup de 32 de studenți de la Institutul de mine _ troșani a fost răsplătit cu o excursie care va avea loc, la sfîrșitul acestei săptă- mîni, pe traseul Petroșani — Deva — Brad — Peștera Urșilor — Băile Felix. (Gh. B.)

Pe-

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN
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„Prezenți cit mai mult in mijlocul oamenilor" Manifestări politico-educative 
dedicate aniversării partidului

La Uricani sînt trei întreprinderi mi
niere, toate trei aflate în plină dezvolta
re : Uricani, „Valea de Brazi** și cariera 
Cîmpu Iui Neag. Aici muncesc pentru a 
da țării cît mai mult cărbune, sute de 
oameni, unii veniți din alte colțuri ale 
țării și stabilizați, împreună cu famili
ile aici, alții, mai tineri, locuind în că
minele de nefamiliști.

Ce li se oferă minerilor aflați în cele 
două sau, după caz, trei zile libere pe

ce am încercat săsăptămînă, iată ceea 
aflăm la Uricani.

Am stat de vorbă „
Lovin, Vasile Șindilariu și sing. Vasile 
Dobroiu, șef de sector, cît și cu activiști 
obștești cu atribuții în domeniu, pre
ședintele comitetului sindicatului, loan 
Stoi, cu Viorel Jude, directorul clubului, 
Dumitru Cojocaru, secretar al comitetu
lui U.T.C. de la I.M. Uricani.

cu minerii Grigore

„Pentru cei aflați în zi de odihnă — ne spunea tovarășul Viorel Jude — ne străduim să oferim programe cultural-artistice variate, atractive. Căutăm să evităm șabloanele ; ne place să credem că programele noastre artistice pe care le prezentăm minerilor sînt întotdeauna bine pregătite, atractive**.„A intrat, de altfel, în practica muncii noastre

film; arte plastice, artă populară, oameni pe care ne străduim Să îi atragem în formațiile artistice. Și •încă un aspect al stilului de muncă în activitatea noastră culturală: indiferent sub ce antet apar pe scenă formațiile, ele sînt ale noastre, ale orașului, -sînt alcătuite, în majoritatea lor din tineri-din orga-

culturale, prezența artiștilor amatori din oraș în manifestările organizate la căminul de nefamiliști, oameni ai muncii, în majoritate, tineri, aflați în piin proces de educare și auto- educare, adaugă Dumitru Cojocaru. Avem de multe ori surpriza deosebit de plăcută ca printre spectatori sa descoperim autentice talente, oameni iubitori demuzică și poezie, teatru, nizația U.T.C., sindicatul și

Aspecte din timpul 
lui Ia Uricani,

recentelor prezențe ale creatorilor literari din Valea Jiu»

clubul ■c.olaborînd perfect în toate acțiunile**.Faptul în sine l-am remarcat și noi, participînd la o ședință de lucru a cenaclului „Flori de mină**, la o repetiție a corului și la un spectacol de muzică și poezie reCent susținut la căminul de nefamiliști.Un loc bine determinat îl ocupă serile cultural* distractive, unde dansul deține ponderea, dar se poate asculta și o poezie, o glumă bună sau un cîntec acompaniat de o chitară. Biblioteca, emisiunile stației de radio-aniplificare transmise prin intermediul a două incinte sonore, și în exteriorul clubului, și alte elemente care tribuie la îmbogățirea pului liber.„Dar, nu sîntem mulțumiți de .ceea ce rim oamenilor, ne spunea la ieșirea.din sală de apel, unde am participat recent la o acțiune culturală, tovarășul Ioan Stoi. Se poate realiza mai mult. Organizăm în fiecare săptămînă acțiuni culturale, de divertisment, sportive, turistice, acestea din urmă, prin împrejurimi, la cabana Cîmpu lui Neag sau prin județ. Orașul nostru este' în plină dezvoltare. De - aceea trebuie să gînditii mult mai bine acțiunile pe care le organizăm pentru a răspunde tuturor exigențelor oamenilor muncii. Este firească dorința oamenilor de a avea o diversitate de' manifestări culturale, sportive sau turistice.

în așezămintele sindicale de cultură

iată conți m-încă ofe-

Dezbateri, mese rotunde, simpozioane, recitaluri de muzică și poezie au loc în aceste zile în toate așeză- mintele sindicale de cultură, prilej pentru a fi relevate mărețele înfăptuiri ale României în anii socialismului, cu deosebire în cei peste 20 de ani de cînd, la conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicoîae Ceaușescu, secretarul general al partidului.In prim-planul evocărilor stau realizările oamenilor muncii sub conducerea partidului comuniștilor — mineri, constructori, muncitoare în fabricile industriei ușoare, cadre didactice și tehnico-inginerești.In zilele de 28, 29 și 30 aprilie pe scenele tuturor

așezămintelor de cultură vor avea loc spectacole festive dedicate zilelor de 1 și 8 Mai, vibrante omagii aduse muncii depuse zi de zi de către oamenii Văii Jiului pentru prosperitatea" patriei. ■Spectacolele, la care își vor aduce contribuția formații artistice de amatori participante în Festivalul național „Cîntarea . României**, vor exprima dragostea oamenilor muncii din Valea Jiului față de patrie și partid, atașamentul față de secretarul general ăl partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dorința de a munci în pace pentru înaintarea fermă a României pe drumul luminos al comunismului. (AI. H.) 'Ștafeta pionierească

H. ALEXANDRESCU

Desfășurată în cadrul „Decadei științei și tehnicii pentru pionieri și școlari", „Ștafeta cravatelor roșii cu tricolor** se înscrie armonios în suita de manifestări politico-educative pe care pionierii Văii Jiului le dedică mărețului jubileu al partidului și zilei de 1 Mai. ,Adunările pionierești, vizitele întreprinse în unitățile economice ale Văii Jiului, dezbaterile, întîlni- rile cu specialiștii din toate domeniile de activitate desfășurate în Unitățile de pionieri au relevat puterni

ca angajare a pionierilor de a face totul pentru a învăța, pentru ă deprinde zi de zi, noi și noi cunoștințe teoretice și practice. Faza orășenească a acțiunii s-a desfășurat sub formă de concurs între unitățile de pionieri. Au fost organizate, în cadrul ei concursuri de istorie perspicacitate, cultură muzicală, creație literară și plastică, înclinații sportive, precum și o probă artistică.Echipajele cîștigătoare vor participa miercuri lă faza municipală, care «. va avea loc la Teatrul de stat „Valea Jiului". (H. Al.)
CENACLU

Zi de MaiCu ciuturi de muguri, un soare 'sorbim, Cărbunii din palmele aspre țîșnesc, In Mai, cînd bujorii se-qprind în grădini Paringul și omul din nou înfloresc.La porți de armindeni, de-aici dintre Jiuri, Prin versuri și cîntec, partidul slăvim,E clocot de mai ; ' '-.y.din dragostea noastră O nouă columnă azi țării zidim.
y Augustin ȚANCAs 

miner, Uricani

Semnul păcii
Porumbei cu aripi albe 
Mîndre salbe —
Urcă-n slava României 
Semnul păcii, prieteniei. 
Toți copiii-n joc și cînt. 
Pe pămînt,
’Nalță imnul bucuriei, 
Semnul păcii, prieteniei. 
Port, spre-al primăverii 

mugur, 
Cînd mă bucur 
De lumina hărniciei, 
Semnul păcii, prieteniei.

Camelia JULA, 
elevă, Șc. gen. 1, Petroșani

Spre soareStrălucește cald în inimi Munca, aburind a pîine Orice faptă împlinește Pavăza zilei de mîine. Un contur spre viitor Ctitorim pe-această glie Noi, ce știm purta un nume, Socialista Românie.Din adîncuri am adus Strălucirile Spre soare, Pregătind, în zi de mai, Comunistă sărbătoare.
Carmen SAUCIUC

(Urmare din pag. I)

mân“. La simpozion au participat oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului, cadre didactice care predau științele sociale? ac-' tiviști din domeniul propagandei și culturii, înscris în suita amplelor manifestări omagiale, consacrate aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Ițo- mân, în cadrul simpozionului au prezentat comunicări tovarășii: V’iorcl 
l’aur, membru al 
c. c. ; yy/y; prim-secretar ăl Comite- ș tutui municipal de partid re â,Partidului Comunist Petroșani — „Valea Jiului ««mân, a secretarului său

I — ieri și azi"; dr. Olimpiu
Matichescu de la Academia de științe sociale și

Cristian Popescu — lin nume de rezonanță al muzicii ușoare românești, cu o îndelungată carieră artistică. In urmă cu un sfert de veac, cînta în Ansamblul C.C. al U.T.C., dar a „gustat" prima oară din cupa succesului în anul 1966, cînd era student în penultimul an la I.A.T.C. „I.L. Caragiale" București. Cine dintre melomani nu-și a- mintește de șlagărele sale de succes : „Liliana", „Ga-

politice — „Momente me
morabile ale unui trecut 
eroic de luptă și victorii"; 
dr. loan Chiper de la Institutul de istorie „Nicolae Iorga" — „Revizionismul, 
horthyst și legăturile sale 
cu fascismul mondial**; 
prof. Ovidiu Popescu, inspector. Inspectoratul școlar județean Hunedoara
— „Pagini din lupta tine
rilor hunedoreni pentru 
libertate și o viață mai 
bună" ; conf. dr. Septimiu 
Krauss, șef catedră la ln-

al P. C. R., stitutul de mine Petroșani
— „Contribuția creatoa-

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvolta
rea teoriei revoluționare 

: a clasei muncitoare**.

CRISTIAN POPESCU SE CONFESEAZĂ„Cîntecul nostru,omagiubriela", ,,A doua tinerețe", „M-am născut in România", „Așa-i românul" și multe altele ? Prezent pe scenele unor prestigioase festivaluri, a efectuat totodată turnee de mare popularitate în R.D.G., U.R.S.S., Israel, R.F.G., Polonia, Mongolia etc. In Valea Jiului, începînd din 1967, Cristian Popescu este un „cap de afiș" familiar, concertînd pe scenele așezămintelor culturale sau în sălile de apel ale .minerilor.In tandem cu o altă stea a muzicii ușoare, Corina Chiriac, în acompaniamentul formației vbcal-in- strumentâle „Acustic", a Casei de cultură din Petroșani, multilaUrcată a Festivalului. național „Cîntafea României", revine în municipiul nostru, pentru a

evi- a poporului român condusă de partid pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și independență națională, grandioasele prefaceri înregistrate în întreaga țară, în Valea Jiului, în anii de după eliberare și îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., perioada cea măi înfloritoare din istoria poporului român și pe care cu mîndrie patriotică și recunoștință o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Sînt anii care pentru Valea Jiului înseamnă dezvoltarea și modernizarea extracției- și prepa- .. rării cărbunelui, a tutu-

Comunicările au dențiat lupta eroică

bravilordoua oară în această primăvară.—• E o experiență inedită, plină de învățăminte, subliniază interlocutorul nostru. Doi profesioniști colaborează. cu o formație de amatori, într-un spectacol „total". Colaborarea de a-
OASPEȚI

AI VĂII JIULUIcest gen presupune multă muncă, repetiții permanente, are consecințe artistice favorabile atît pentru noi, cit și pentru artiștii amatori Primul turneu, din martie, a demonstrat triumful ideii noastre; am. simțit căldura publicului . din Uricani și Lonea.—: Care este crezul dv. artistic ?

ror ramurilor activității I economico-sociale, a caii- I tații muncii și vieții focii- I itorilor acestor meleaguri i străbune încărcate de is- I torie și progres. ]In încheierea simpozi- | onului, corul „Armonii tinere" al I.U.M.P., dirijat de Horațiu Alexan- drescu, eleva Mih'aela Bu- tulcscu și actorul Florin Piaur au prezentat un frumos program de muzi- ' că și poezie închinat I partidului. ’In holul Teatrului de stat,' cei prezenți lâ simpozion au vizionat expoziția de carte social-poli- . tică, în care la loc de frunte au fost prezenta- . te operele, tovarășului i Nicolae Ceaușescu, cît și o expoziție numismatică | organizate cu acest pri- , lej aniversar. i

mineri"— Fără talent nu poți deveni solist de muzică u- șoară. Talentul trebuie dublat de multă, multă muncă și cultură muzicală. Nu cînt însă orice melodie, îmi aleg cu grijă repertoriul.
— Cum vă pare noua ge

nerație muzicală româneas
că ?■”— Muzica ușoară românească este un gen peren, cu priză, pentru că are un filon artistic viguros, de calitate — folclorul românesc. Din tînăra generație de compozitori îi prețuiesc îndeosebi pe Adrian Șuteu, Cornel Fugaru, Adrian firi escuși Șerbân Georgescu. A apărut o pleiadă întreagă de soliști, dintre ei m-a impresionat Laurențiu Cazan, poate și pentru . că e un virtuoz la chitară, orgă, baterie etc, iar dintre

Rememorînd pagini de istorieLa Compania de pompieri din Petroșani are loc • continuă activitate politi- co-educativă și cultural-ar- tisțică dedicată.: glorioasei aniversări a partidului și zilei de 1 Mai. Simpozionul „6â de ani de. luptă eroică a P.C.R;**, expunerea „O viață închiriată ■ partidului, patriei și poporului", concursuri cultural-educative și spectacole de muzică și versuri patriotice, revoluționare sînt manifestări ‘ attractive, la care a participat întregul efectiv al companiei, rememorîndu-se pagini din istoria glorioasă a Partidului Comunist Român. (Plut. adj. loan 
JITEA, coresp.) fete, o „Stea fără nume", Oana Sîrbu.

— Să revenim asupra op
țiunii dv. — Valea Jiului.— E în primul rî’nd o opțiune dc sufleț. Un omagiu adresat bravilor bărbați care trudesc în subteran pentru lumina și căldura patriei. Gestului lor prometeic le închinăm cîn- tecele noastre. Apoi, ne-a cucerit cultura muzicală a minerilor, a -celorlalți oameni ai muncii; din Valea Jiului. Sîntem fericiți . că ne adresăm unui public a- les. Și nu în ultimul rînd, pentru faptul că „Acustic" -este o formație omogenă, muzicală, capabilă să interpreteze orice partitură, cît de dificilă ar fi, o formație care se apropie de exigențele profesioniștilor. De fapt, împreună, ne-am bucurat și ne vom bucura de succes și în alte localități din județul Hunedoara, din țară.

Interviu realizat de
■ - • Ion VULPE

»
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(urmare din pag. 1)

exem- obiecti- de-al pentru social de pro-

marea autoconducerii și autogestiunii, în aplicarea fermă a noului mecanism economic în toate domeniile de activitate.
S-a dat expresie hotărîrii milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor din patria noastră, 

de a acționa cu întreaga răspundere, în spirit revoluționar, pentru a întîmpi- na a 65-a aniversare a gloriosului nostru partid cu noi și însetnnate realizări în toate domeniile, pentru înfăptuirea piară a mărețelor ve stabilite de cel XIII-lea Congres, ridicarea României liste pe noi culmi greș și civilizație.La dezbaterile în plen, care au avut loc în cursul diminbții au luat cuvîntul toyarășii: Petru Frone,președintele Consiliului județean al sindicatelor Prahova, Dumitru Maricaș, președintele sindicatului de la întreprinderea „Electrocentrale" — Borzești, Gri- gore Comartin, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din transporturi 
și telecomunicații, Teodor Bușilă, președintele sindicatului de Ia întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, județul Ialomița, Florea Voinea, secretar al Comitetului Central:., al U.T.C„ Marin Mihai, membru al Comitetului organizației sindicale de secție. Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviș- . te, Gunther May, director adjunct la întreprinderea mecanică Mîrșa, Maria Du- țescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor

din comerț, cooperație și turism, Ion Florișcă, președintele Consiliului județean al sindicatelor Cluj, Mariana Velicu, președintele sindicatului de la întreprinderea „Electronica" — București, Ion Beznă, maistru la Combinatul chimic Craiova, membru al Consiliului municipal al sindicatelor. Dumitru Luca, directorul Casei de cultură a sindicatelor Piatra Neamț, Gheorghe Brînză, președintele Consiliului județean al sindicatelor Constanța, Ștefan Bercea, președintele sindicatului de la întreprinderea de prelucrare a lemnului Rădăuți.Congresul a aprobat, în unanimitate, ca, în vederea reprezentării corespunzătoare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a domeniilor de activitate și 
a județelor, în Consiliul Central al U.G.S.R. să fie aleși 257 membri și 84 membri supleanți. De asemenea, congresul a aprobat ca din Comisia Centrală de Cenzori să facă parte 35 membri.Reluîndu-se dezbaterile, au luat cuvîntul tovarășii] 
Ion Baciu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Buzău, Dumitru Amzu, director general al Centralei industriale electrotehnice Craiova, Aurel Popa, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din agricultură, silvicultură și industria alimentară, Nicolae Popescu, membru al Comitetului sindicatului de la întreprinderea „Electrocentrale" Drobeta- Tumu Șeverin, Lămîița Constantin, secretar al Comitetului Uniunii sindicatelor din industria chimică și petrochimică, Ma-

ria Simion, organizator al grupei sindicale de la întreprinderea avicolă <' stat Bacău, Laurențiu Maf- tei, președintele sindicatu- -lui de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani, Ion Băluțoiu, membru al Comitetului sindicatului de la Complexul comercial „Oltul" din Slatina, Luiza Frățilă, președintele sindicatului de Ia întreprinderea „Porțelanul" Alba Iulia, Gheorghe Vîlcu, președintele sindicatului de la întreprinderea „Electrocentrale" Turceni, județul Gorj, Cornelia Popa, președintele Sindicatului de la întreprinderea mecanică „Dr. Petru Groza", județul Bihor, Vasile Ola- ru, președintele sindicatului de la întreprinderea „1 Mai" Ploiești, Ion Săvules- cu, președintele sindicatului de la Trustul de antrepriză pentru construcții industriale Pitești, Horea Tiberiu Becuș, membru al Comitetului sindicatului de la Spitalul clinic județean Mureș, Gheorghe vicepreședinte al Comitetului organizației le de secție, întreprinderea de armături industria
le Zalău, Szekely Elena, muncitoare la Combinatul de prelucrare a lemnului Bistrița, Gheorghe Matei, președintele sindicatului de la S.M.A. Balaciu, județul Ialomița,După-amiază, lucrările Congresului s-au desfășu- ' rat în cadrul celor șase comisii pe domenii de activitate: ’— Comisia pentru dezbaterea sarcinilor sindicatelor în organizarea întrecerii socialiste, îndeplinirea planului de dezvoltare e- conomico-socială,. creșterea

eficienței economice, întărirea autoconducerii mun- de citorești și autogestiunii e- conomico-financiare, introducerea progresului tehnic, dezvoltarea activității invenții, inovații și a ției tehnico-științifice masă;— Comisia pentru baterea sarcinilor ce vin dezvoltarea bazei de terii prime folosirea noilor surse energie, recuperarea,'

de crea- de

Ghețe,sindica-

dez- _ __________ re-sindicatelor privind 
ma- și energetice, de ----- o... re- condiționarea și valorificarea materialelor refolosibi- le; . ' /', —■ Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin sindicatelor privind înfăptuirea politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai, îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizarea timpului liber și odihnei oamenilor muncii, respectarea și a- plicarea legilor și hotărîri- lor statului;

— Comisia pentru dez
baterea sarcinilor ce revin sindicatelor In dome
niul activității politice, 
cultural-educative și spor
tive de masă;

— Comisia pentru dezbaterea sarcinilor ce revin sindicatelor privind îmbunătățirea activității or
ganizatorice, dezvoltarea 
democrației muncitorești și vieții interne de organiza
ție, perfecționarea stilului și metodelor de muncă;

— Comisia pentru dez
baterea sarcinilor ce revin Uniunii Generale a Sindicatelor din România în domeniul relațiilor internaționale pentru înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru.Lucrările congresului continuă.

Lucrărife sesiunii Comisiei interguvernamentale
româno-sovietice de colaborare ecoiromică și tehnico-ștîințifică

MOSCOVA 25 (Agerpres). — M. Chebeleu transmite l La Moscova au avut loc lucrările celei de-a XVlI-a sesiuni a Comisei intergu- vernamentale româno-sovietice de colaborare economică și tehnieo-științifi- că.In spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul intîlnirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu tovarășul M.S. Gorbaciov, secre-

tar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, la sesiune au fost examinate stadiul și perspectivele schimburilor comerciale, cooperării și specializării în producție, colaborării tehnico-științifice dintre România și Uniunea Sovietică. - ‘La încheierea sesiunii, ale cărei lucrări s-âu desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de înțelegere reciprocă, a fost semnat un protocol de către Ioan Totu, viceprim-ministru al

Guvernului Republicii Socialiste România, președintele părții române în comisie, și A.K. Antonov, vicepreședinte al Consiliu lui de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie.Cu prilejul prezenței sale la Moscova, vice- prim-ministrul guvernului român a avut convorbiri cu N.V. Talîzin, prim-vi- cepreședinte al‘ Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.

Pe scurt
LA CEREREA MIȘCĂ

RII DE NEALINIERE, 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit pen

tru a relua discutarea situa
ției din Mediterana, creată 
ca urmare a: atacului aeri
an american asupra Jama- 
hiriei Libiene.GREAREA ECHIPAMENTELOR și dispozitivelor militare din cadrul programului „războiul stelelor" va costa Statele Unite peste 1 000 miliarde dolari — a declarat în Congresul S.U.A. senatorul William Proxmire.
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TV.Telex.La sfîrșit de săp- tămînă.(color).Săptămîna politică, închiderea programului.PETROȘANI — 7 
iembrie: Ciuleandra; „_____ _nirea: Mireasma ploilor 19,00'TeieȚurnal. 7;<:''7 j. Hangar 1925 Laudă muncii (color). Spectacol literar - muzical - coregrafic dedicat Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.20.10 Teleenciclopedia (color).20,<85 Film artistic (color), 

„Labirintul".22,00 Telejurnal,22.10 Melodii îndrăgite, (color).22,30 închiderea programului.

tîrzii; Parîngul 
’18.LONEA: Bădăranii.VULCAN -
rul: RăpireaLUPENIRacolarea.URIC ANI i

— Luceafă-fecioarelor.
— Cultural:Cantemir.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

întreprindarea
greu transport construcții

CU SEDIUL IN CRAIOVA 
încadrează pentru coloana 83 Vulcan 

următorul personal :
— 4 conducători auto posesori ai permi

sului de conducere cu categoriile C și E
— doi mecanici auto categoria 4, 5 sau 6
— un sudor electric și autogen autorizat
— doi paznici.
Informații suplimentare la telefon 70350 

sau la sediul coloanei din localitatea Vulcan.

Mica publicitate
PATRĂȘCOIU Maria din 

Cimpa urează nepoților 
Florina și Florin Nelepcu, 
cu ocazia zilei onomastice mult noroc* și fericire, împlinirea visurilor de viitor și ani mulți fericiți. (8017)PĂRINȚII urează scumpei lor Stuparu Camelia la prinderea celui de-al 18-lea trandafir în buchetul vieții, multă sănătate, noroc și „La multi ani I". (8023)COLECTIVUL Motelului „Gambrinus" felicită pe colega lor Dobai Ilonka, bucătăreasă de o cinste și corectitudine rară, $i-i u- rează „La mulți ani !“ cu ocazia ieșirii la pensie. (8031)VIND Dacia 1300. Tele- fon 44485, zilnic după ora 
17. (8026): xx..VIND casă, gaze, grajd, șură. Județul Mureș, Flii- tînele nr. 223, telefon oraș Deva, 18668. (m.p.) •

ANUNȚURI

VIND Flat 1800 stare bu
nă, preț convenabil. Pe- 
trila, telefon 50789. (8022)

VIND casă 4 camere, bucătărie, anexe (grădină). Informații Lupeni, strada Pomilor nr. 9, telefon 60980. (8020)PIERDUT carnete de student pe numele Sălă- șan Violeta și Pecingină Ion, eliberate de Institutul de Mine Petroșani. Le declarăm nule. (8029)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Florea Margareta, eliberat^ de l.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8028)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ferenczy Alpar, eliberată de l.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8021)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Enache Gicu, eliberată de Paroșeni. O declar (8025)
DE FAMILIE

IM. nulă.
F AMILI A și rudele apropiate anunță cu adîncă 

durere dispariția fulgerătoare a celei care a fost 
BUCUR ASFAZIA

Nu o vom uita niciodată. (8039)

INTERPELAREEvenimentele rutiere, petrecute în Ultima săptă- mînă, pe raza municipiului nostru, au darul să atragă atenția conducătorilor de unități cu parc auto. In mîna cui încredințează volanul ?_ Iată întrebarea la care trebuie să răspundă directorii, forurile de conducere colectivă de la I.A.C.M.M., I.G.C.L., S.U.C.T. Petroșani, I.U.G.C.C.F. București. Din șase conducători auto, surprinși recent

conducînd autovehiculele sub influența băuturilor alcoolice, toți șase sînt profesioniști ai volanului (.și ai paharului !): Mihai ’Avasiloaie (31 HD 7836, I.A.C.M.M.), Mihai Pricope (0.3879 SB, I.G.C.L. Petroșani), Alexandru Szilagy 2631, S.U.C.T.,Vulcan), Dănuț (31 HD 8834, i.,Cîmpu’lui Neag), Măricel Stoican (37 B 4038, I.U.G.C.C.F., Coloana Petroșani) si Aurel Lăslău (33 B 1761, Electroutilaj București, Coloana , Petroșani). In această ordine de idei, reamintim conducătorilor de unități că, 
potrivit Legii presei, sînt 
obligați să ne comunice

(31 HD Coloana Bobeică, S.U.C.T.,

în scris măsurile luate 
în cazurile semnalate.

CINE POATE DA 
RELAȚII ?După cum ne informează miliția' orașului Lupeni, ieri după-amiază, în cartierul Braia din Lupeni a avut loc un accident de circulație în care și-a pierdut viața un copil de 3—4 ani. Victima nu poate fi identificată. Miliția solicită lății de Ia cei care le da. / ■

RECOMANDĂRILucrările de lărgire
re
pot

Lucrările de lărgire și modernizare a carosabilului Bulevardului Republicii, în zona cartierului Aeroport, din reședința noastră de municipiu, au

detetminat- devierea tra- , ficului rutier pe strada A viatei ilor. Recomandăm conducătorilor auto să circule pe această porțiune cu viteză redusă și să fie atenți la manevrele pe care le execută, întru- cît, în acest cartier, sînt multe așezăminte școlare și spații, amenajate sau nu, de joacă pentru copii.
Duminică, 27 aprilie â.c., 

tu dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală cu terminația 
numărului de înmatricu
lare CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiu

lui Petroșani

SOȚIA Florica, fiul Ovidiu, nepoțelul Ovidiu și 
nora Măria, cu aceeași nemărginită durere anunță 
că se împlinesc6 săptănnîni de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel care a fost un minunat soț, 
tată și bunic 77'.-

ILIEȘ ION ,7;
.55 ani

Chipul lui drag și bun va rămîne veșnic în ini
mile noastre. ' \

Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (8027)

COLECTIVUL, sectorului aerai I.M. Aninoasa 
este alături de ing. Petrescu Mircea la încercarea 
grea pricinuită de pierderea socrului

RADOI DUMITRU (MITU)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8032)

IOLANDA -— fiică și Mircea 
ultim omagiu celui care a fost

. ȘTEFĂNESCU STEFAN

ginere, aduc un

(8033)
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