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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Cu privire la apropiata vizită în U.R.S.S. 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Republicii Socialiste România

La invitația Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, va efectua 
o vizită prietenească de lucru în Uniunea Sovietică, 
în a doua decadă a lunii mai 1986.
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PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
secretarului sau general, 

' tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
^88^ dragostea și stima noastrâ!

Rolul conducător al organizațiilor de partid

— înfăptuit cu consecvență

și responsabilitate >

Orientarea majora: 
integrarea în viafa 

economico^socială

pa-de
a. 

cu

Omagierea partidului Ia a 65-a aniversare stimulează reflexia, îmbărbătează fapta, sporește angajarea oamenilor muncii din orașul Lupeni la realizarea sarcinilor ce le revin în înflorirea- multilaterală a triei.Derularea paginilor istorie contemporană României evidențiazăși mai mare pregnanță simbioza dintre partid și popor, legăturile de substanță dintre politica științifică a partidului și reali- 
. zările istorice din anii socialismului. De nenumărate ori, secretarul general <■ al partidului a subliniat i- deea că pentru a rămîne un organism viu și . dinamic, partidul trebuie să se raporteze mereu Ia transformările care au loc societate, să-și , .neze continuu activitatea, corespunzător noi.Orientarea majoră în perfecționarea rolului conducător al partidului în b- tapa actuală o reprezintă integrarea sa în viața so- . cială. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, integrarea în societate înseamnă înainte de toate faptul că partidul conduce opera de edificare a noii societăți nu de undeva de sus, în numele clasei muncitoare, al poporului, ci

- în perfecțio-cerințelor

împreună cu clasa muncitoare și întregul popor. Sporirea rolului conducător al partidului este concepută în indisolubilă legătură cu sarcinile specifice ale fiecărei perioade, cu problemele concrete ridicate de edificarea societății socialiste. In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază ide- ea că rolul conducător al partidului în etapa actuală trebuie să exprime în primul rînd înfăptuirea o- biectivului de frontispiciu al prezentului cincinal — trecerea la o calitate nouă, supei ioară în toate domeniile, afirmarea mai puternică a factorilor intensivi al dezvoltării. De aici necesitatea ca activitatea de partid să se integreze mai profund sarcinilor economice, să se concentreze spre unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în vederea soluționării concrete a problemelor producției, îneît să asigure îndeplinirea planului la toți indicatorii, creșterea mai rapidă a eficienței muncii, a calității produselor, ca temelie a ri-
Ioan RESIGA, 

prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ceaușescu și...Nu e o lozincă oarecare, o alăturare de cuvinte ci o simbioză logică, impusă de realitate în
>>

• lrtminerii!
ț

ț>minerii s-au situat în pri- l mele rînduri ale bătăii- ? ilor revoluționare, ca un ) .... .. ... . detașament dîrz.și corn-icei peste 20 de ani de bativ al proletariatului ! cînd în fruntea partidului român pentru drepturi și > libertăți, pentru o viață ț demnă, partidul le-a in- i suflat cutezanță și vigoa- / re, dăruire și încredere ț în justețea cauzei lor, în i puterea lor, certitudinea J că pentru ziua de inline, ! a dreptății și demnității ț celor multi, nici un efort și nici un sacrificiu nu l este prea mare. J...După Eliberare, în a- 1 nii luminoși ai construe- l ției socialiste, tot sub con- i ducerea comuniștilor, ’ răspunzînd cu dăruire ț
ț

și a țării se află tovarășul Nicolae Ceausescu. . ,Dintotdeauna, de cînd s-a făurit partidul comuniștilor, pentru detașamentul minerilor din Valea Jiului partidul, a însemnat cea mai înaintată forță revoluționară născută în sînui clasei muncitoare românești, un far și o călăuză.PARTIDUL ȘI MINERII a fost și .este o veritabilă simbioză pe care istoria a consacrat-o definitiv, cînd Valea Jiului e lea Cărbunelui, de DeVa-cînd (Continuare în pag. a 2-a)

Sesiunea științifică națională 
dedicată aniversării a 65 

de ani de la făurirea

Marți, 6 mai, a avut loc în Capitală Sesiunea științifică națională dedicată aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, avînd ca temă: „Partidul Comunist Român — partid al marilor transformări revoluționare, conducătorul o- perei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Gîndirea și acțiunea revoluționară ale secretarului

general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu — contribuție de inestimabil lă valoare la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste".La lucrările sesiunii, organizată de Consiliul Nați- onal al Științei și Invăță- mîntului și Academia Republicii Socialiste România, au luat parte membri și membri supleanți ai Co-

(Continuare în pag. a 4-a)

ManifestăriContinuă seria de manifestări politico-educative dedicate aniversării a 65 de ani de la făurirea P.C.R.• La Lupeni, la Palatul Cultural se află în pregătire două expoziții, una de artă fotografică și cealaltă de artă plastică. Expozițiile .vor grupa lucrări . ale artiștilor amatori din oraș.

omagiale• La Banița, între 5 șt 11 mai, are loc „Săptămîria..: pionierlei", grupaj de manifestări politico-educative dedicate gloriosului jubileu al partidului. Vor avea loc dezbateri, o masă rotundă pe teme social-is- torice. „Săplămînâ pio- nieriel" de la -Băniți se va încheia cu Un spectacol mu- zical-literar.
<4

In avanpostul promovării nouluielită în promovarea tehnicii miniere de vîrf să raporteze succese pe măsură, adică de excepție. Și ra-
Știre : în preajma marii 

sărbători a primăverii, Ziua 
muncii, întreprinderea mi
nieră Paroșeni și-a realizat 
din 24 aprilie sarcinile de portează. La mina la care 
plan pe primele 4 luni ale 
anului. Minerii Paroșeniu- 
lui au extras pe luna apri
lie o producție suplimenta
ră de 4000 tone de cărbune, 
cumulînd de la începutul 
anului un plus de 
tone de cărbune...Sînt date care șe grează în. termenii nuiți ai realizărilor na fruntașă a Văii date care sînt în deplină conformitate cu tradițiile minerilor de la Paroșeni. Or, în această primăvară, în care sărbătorim a 65-a aniversare a partidului, este firesc ca minerii care formează detașamentul de

producția provine în pro-
20 000inte- obiș- la mi- Jiului,

COMUNISTUL 
vocația do a fi 

mereu in fruntoporție de 90 la sută din marile abataje mecanizate, se obțin productivități pe măsura tehnicii înaintate. Minerii din brigăzile conduse de Vasile Cojoca- ru, Mihai Bărbăcaru, Fran- cisc Fazakas, Nicolae' An- . drașic au obținut. în frontalele lor productivități de vîrf — de 16—20 și de 22— 24 tone pe post, chiar și

mai mari — ceea ce a asigurat ca productivitatea medie în abatajele minei să se ridice în perioada ce s-a scurs de la începutul anului la 16 tone pe post.>Meritul este, firesc, al rhinerilpr din abatajele mecanizate, fiind materializarea priceperii, a competenței, a responsabilității comuniste cu care stăpî- nesc și fructifică moderna zestre tehnică a vminei. Dar, alături de aceste nume consacrate ale promotorilor tehnicii avansate, la comitetul de partid al minei ni s-â Vorbit zilele trecute și
Ioan DUBEK

• La Petroșani. Lupeni și Uricani, în ziua de 8 Mai, sub genericul „Partidului — omagiul tinereții noastre". sînt programate, în cadrul serilor culturale pentru tineret, momente li- terar-muzicale . dedicate gloriosului eveniment. In aceeași zi. în toate unitățile-de pionieri din municipiu sînt programate acțiuni politico-educative dedicate jubileului 'partidului,• „Partid, părinte drag, îți mulțumim". Sub acest generic, la Petrilâ, în ziua de 8 Mai, va avea loc un spectacol literar-muzical- coregrafic. Vor fi prezente formații artistice și soliști■ din școlile orașului, care vor aduce prin arta lor, uri vibrant omagiu partidului la cea de a 65-a aniversare a sa.
(Continuare in pag. a 2-a' H. DOBROGEANU

Baza materială a activității de preparare a fost 
îmbogățită și la Petrila, cu o nouă instalație care asi
gură creșterea producției de cărbune pentru siderurgie.

dominată de edificiul, magazinului universal „Jiul", 
vizitat zilnic de mii de cumpărători.

Cu o arhitectură modernă, clădirea Teatrului de 
Stat „Valea Jiului" șe înscrie armonios in peisajul ur
banistic al reședinței de municipiu.
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(Urmare din pag. I)

Orientarea majora: integrarea în 
viața economico-socială

socialiste pentru tineretOdată cu Ziua tineretului, în întregul .județ a fost declanșată „Luna educației politice, revoluționar-pa- triotice și culturii socialiste pentru tineret", amplu grupaj de manifestări politico- educative ale tinerilor din județul nostru, acțiuni ca
re în acest an poartă pece
tea sărbătorească a celei 
de-a 65-a aniversări a .făuririi Partidului Comunist Român.Pentru a cunoaște amănunte legate de participarea tinerilor din municipiul nostru la această amplă acțiune, ne-am adresat tovarășei Mihaela Lungana, secretar cu probleme de propagandă la Comitetul municipal al U.T.C.

— Ce va cuprinde „Luna 
educației politice, 
ționar-patriotice și 
socialiste pentru 
din acest an ?. — Manifestarea.

revolu- 
culturii 
tineret"devenită tradițională, pentru tinerii din județul nostru, este dedicată în acest an, gloriosului jubileu al partidului și va cuprinde acțiuni politico-educative, cultu

ral-artistice, de muncă patriotică și sportive. Comitetul județean U.T.C. organizează această acțiune în colaborare cu Comitetul județean de cultură și e- ducație socialistă. Consiliile județene ale sindicatelor' și organizației pionieri-, lor și Inspectoratul școlar al Județului.
— Prin ce vor fi prezenți 

tinerii din Petroșani ?. --- In perioadă 2—9 mai, în toate orașele municipiului, în organizațiile U.T.C. sînt programate acțiuni dedicate mărețului jubileu ai partidului, spectacole de -muzică și poezie, dezbateri, evocări istorice.Cea de-a doua săptămînă .este dedicată obținerii u- ftor recorduri în activitatea’ ile muncă patriotică, toate întreprinderile miere, în celelalte prinderi și instituții, cișții vor participa la
In mi-- între- ute- ac-

țiuni de colectare a materialelor refolosibile și edili- tar-gosppdărești. In zilele de 10—1.1 mai, vor fi prezentate filme cu tematică științifică în toate cinematografele, filme pentru tineri. In ziua de 13 mai, la Institutul de mine este programată masa rotundă cu tema „Forme și metode folosite de Asociația denților trenarea tivitatea creațieIn cadrul săptăinînii treia va avea loc Costești 1986‘ competiție deschisă ților și fetelor. Intre 25 și 29 mai un grup de tineri din Pbtroșani^va efectua ' o excursie la Costinești. Spre sfîrșitul intervalului, acțiuni culturale și artiști? ce vor încheia grupajul de • manifestări. Avem în o- biectiv organizarea în ziua t de 27 mai a unei întîlniri a actorilor tineri de la : Teatrul de stat „Valea Jiului" cu oameni ai muncii din Petroșani, spectacole și seri culturale pentru tineret în toate așezăminte- 1c de cultură și desigur, participarea lp „întâlnirea tineretului cu istoria" de la Costești.
— Ce ne puteți spune 

despre manifestarea de la 
Costești ?— „Costești 1936“ va însemna un spectacol-evo- care la care vom participa cu formații artistice din Petroșani la gala laureați- lor Festivalului intefjudețean de populară „Voci tinere", întreceri sportive la hand* bal și volei, unde vom fi prezenți cu echipe, tîrgul meșterilor populari, un spectacol în aer liber, drumeții la -cetățile Blidaru, Grădiște.Sîntem convinși rii din municipiu prezenți, ca în fiecare în număr foarte mare.

Interviu consemnat de
II. ALEXANDRESCU

stu- comuniști în an* studenților la ac- de cercetare și teh nico-științif ică“.
a „Cupă la handbal, băie-

concursmuzică
Costești.că ti n evoi fian.

dicării generale a nivelului de trai.. Creșterea rolului condu- cătoi al or; melor și o ta- nizațiilor de strîns legată narea stilului de muncă. In am stăruit să necesității ca politica partidului să fie însoțită, la nivelul organizațiilor depart d, de oi janizareu ti-ințifie ă a act » î ții p tc- tice, ceea ce înseamnă îmbunătățirea muncii de pregătire, selecționare și promovare a cadrelor, întărirea controlului, astfel ca el să nu se reducă la simple inspecții formale, ci să contribuie la soluționarea problemelor, consecventă a colective, în legătură cu întărirea punderii personale, 1 rea ordinii și Exercitarea în bune diții a rolului conducător al partidului este strîns legată de promovarea permanentă a spiritului revoluționar, combativității partinice, cultivarea răspunderii comuniste, adoptarea unei poziții critice față de orice atitudine de âutd- mulțumire, orice suficiență.Activitatea organelor și organizațiilor de partid din Lupeni a fost orientată pe cuprinderea problematicii complexe a vieții economi- co-sociale a orașului, ridicarea muncii la nivelul e- xigențelor și cerințelor e- tapei actuale. In plenare și în ședințele de birou ale organului orășenesc, în ședințele tuturor organelor și organizațiilor de partid au fost analizate prioritar și în mod sistematic problemele majore privind realizarea la producția de indt plinirea de mecanizare a lucrărilor din subteran, folosirea intensivă și eficientă a 'Utilajelor din dotare, îndeplinirea sarcinilor de către toate unitățile economice, sporirea productivității muncii, îmbunătățirea

partid este de perfecțio- și metodelor acest cadru răspundem

promovafea conducerii indisolubila i râs- întări- disciplinei, con-

litâții produselor, creșterea eficienței economice, realizarea planului de investiții industriale și so- eîâl-culturale. S-a urmărit ca din plenul dezbaterilor în org mele și nga i ? țiile de partid, prin repartizarea judicioasă a forțelor, a sarcinilor, prin desfășurarea unui control și îndrumării sistematice, realizarea sarcinilor primului an al actualului cincinal să devină obiectivul activității stăruitoare de zi cu zi a,, tuturor organizațiilor de partid și a comuniștilor, ale c.o.m. și fiecărui colectiv.Ca urmare a eforturilor susținute, depuse în cursul trimestrului I a.c., colecti- v< le de muri . île întreprinderilor miniere de pe raza orașului Lupeni, au reușit, în- bună măsură, să-și orioreze sarcinile de plan. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-au produs mai mult cu 99 554 tone cărbune. In primul trimestru a.c. I.M. Lupeni și-a depășit sarcinile de plan la producția brută. In urma unor acțiuni întreprinse pe linia întăririi ordinii și disciplinei în producție, a creșterii exigenței, fermității și a răspunderii față de sarcini, a îmbunătățirii sistemului de normare și perfecționării organizării producției, s-au obținut rezultate bune și în creșterea productivi.1 tății muncii. Față de realizările perioadei anului 1985, productivitatea în a- bataje a crescut eu 500 kg pe post, în cărbune cu 450 kg pe post, iar pe ambele

întreprinderi miniere 110 kg pe post. La rindul lor, rezultate bune s-au obținut în perioada scursă la începutul anului și ătr - org nu jțiîle pârtie col ivele de Uzina de preparare, I.F.A. „Vîscoza", Tesătoria de mătase, unitățile comerciale și de prestații, în gospodărirea și înfrumusețarea o- rașului, în celelalte sectoare de activitate.Evidenț nd rezultatele obținute trebuie să recunoaștem că față de exigențele formulate de secretarul general al partidului, în activitatea noastră mai sînt neajunsuri și rămîneri în urmă pe care le-am nalizat cu răspundere exigență, împreună cauzele lor, trăgînd concluziile necesare pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de lucru ale organelor și organizațiilor de partid, pentru exercitarea cu competență a lor conducător în sector de activitate, tem conștienți că înfăptuirea marilor obiective ce revin orașului nostru în actualul cincinal este strîns legată de afirmarea rolului conducător al ilor de daniile direcție

de de de la

rolului 
fiecare 

Sîn-

!n avanpostul promovării noului
(Urmare din pag. I)ilustrează pasiunea răspunderea grup avan- tehnicii membrii for- service condusă de Tudo-

de meritele ce competență și penii u nou. comunistă a unui alt de oameni situat în postul promovării avansate niației comunistul Ștefan 
răn.Succesele minerilor marile abataje mecaniza
te sînt legate nemijlocit de activitatea prodigioasă a acestor meseriași de elită, caracterizată, mai ales, prin pasiune și tenacitate în perfecționarea și adapta
rea utilajelor la cerințele specifice ale minei, ale producției, într-un cuvînt, 
in creația tehnică. Ni s-au exemplificat meritele 
prin cîteva realizări

din

lor de

sis- ia a asi-excepție — înlocuirea ternului de culegători stația <le acționare transportorului ȚR7, milarea brațelor de încărcare la combina de înaintare, adaptarea capului de acționare de la TR6 la transportorul TR7, realizarea stației de întoarcere a transportorului cu bandă la o altă combină de înaintare, precum și echiparea organului de tăiere a com
binei cu port-cuțite. Autorii acestor realizări. Dumitru Lecuite, Iosif Ștefan, Ioan Pricsina sau Vasile 
Capriș, Nicolae Diaconu, 
Nicolae Dudui. Iosif Hono- 
fer și Grîgore Divriceanu, 
specialiști electrolăeătuși, 
veterani ai mecanizării mi
neritului la această mină 
fruntașă și, totodată, „sta- 
ție-pilot" a tehnologiiloi a-

I

I 
I
I 
I
I

vo informămSESIUNE. Sîmbătă și duminică. în organizarea Comitetului municipal U.T.C., are loc sesiunea interjudețeană de comunicai! științifice pe teme de literatură de anticipație, participa peste 40 de ferenți, printre care vor afla și membri ai naclului de literatură anticipație „Miner 2001“ clin Petroșani.

vieUniți muncim, demni, în dreptate,Curați, ca florile de măr, Scrutăm în viitor, pînă departe, veghe stînd la adevăr... sărbătoare, mîndraRomânie slavă și cîntare-i plină, comuniștii-eroi deepopee,O-mbracă-n straie limpezi de lumină.Partidul ni-i conducător slăvit,Simbol al timpurilor noastre.Cu Ceaușescu, pildă vie.In gînd și-n faptă năzuim spre ăstre.

De LaDe Iar

Irirnie STRAUT

tehnologice 
peste plan

prganizați- partid. Toate stră- noastre în această vor fi orientate în spiritul tezei formulate de' secretarul general al partidului și anume că criteriul fundamental al activității de partid rezultatele concrete în producție, în realizarea gramelor de dezvoltare conomico-sociaLă a țării.
eficienței sîntpro-e-

Colectlvul de muncă de la IPSRUEEMP consemnează, în bilanțul primelor patru luni ale anului, importante depășiri de plan la principalii indicatori ai producției; Astfel, prin sporul de 30 ele tone, înregistrat în luna' aprilie, la utilajul tehnologic, producția suplimentară la a- cest sortiment de bază a. unității, obținută de la începutul anului, a fost ridicată la peste 60 de tone. La fel sarcinile revenite la zi la țevile flanșate au fost depășite cu 706 tone, plusul realizat, tot de la începutul anului, la tuburile de aeraj, fiind ele 20 de tone. (S.B.)
t
*

V
*
*
*
*

*
1

*
*

r

energetice l

anideIX- prin

care
în-

muncii aces- car- di-

planului cărbune, programelor
Ceaușescu și minerii !“

Pe-

La 
din

fru- mi-

la în va te-
di- 

din licee.

vansate în subteranele Văii •Jiului, oameni animați de pasiunea creației, de tenacitatea comunistă pentru ridicarea continuă a randamentelor utilajelor moderne, a eficienței tehnicii de vîrf din frontalele minei.Cu minerii din brigăzile de elită ale frontalelor, cu asemenea electrolăeătuși pasionați de nou, cu comuniști pe care îi definește vocația creați i, este firesc ca mină Paroșeni să fie 
fruntașă în mineritul Văii Jiului, să înregistreze în 
cei 2fi de ani de existență o substanțială creștere a 
producției și să se apropie 
cu certitudine și pași re
pezi în acest an de început 
de cincinal de un prag 
semnificativ al producției 
— milionul tone
cărbune.siunea de comunicări va începe la ora 8 și va fi găzduită de casa de cultură. (C.P., coresp.)MUNCA PATRIOTICA. Peste 50 la sută din planul economic anual a fost de- ja realizat de către pionierii municipiului îq primele patru luni ale anului, prin recuperarea deșeurilor și ambalajelor din sticlă.ORIENTARE ȘCOLARA. La Lonea, în ziua de 5 mai, sub genericul „Mineritul din Petrila — prezent și viitor", elevii Școlii ge-

nerale nr. 2 s-au întîlnit 
cu mineri de la I.M. Lonea. 
Scopul acțiunii — cunoaș
terea de către copii a 
museții meseriei de 
ner.

CERC PEDAGOGIC. 
Școala generală nr. 4 
Petroșani, astăzi, începînd 
cu ora 8, are loc ședința 
cercului pedagogic al 
rectorilor educativi 
școli generale și

UTECIȘTII din mai multe sectoare ale minei Lupeni au întreprins o acțiune de muncă patrioti-

(Urinare din pag. I)și abnegație chemărilor partidului comunist, minerii Văii Jiului s-au situat mereu în primele rînduri ale eforturilor națiunii pentru reconstrUc-. ția țării, pentru sprijinirea frontului antihitlerist, pentru edificarea societății socialiste pe pă- mîntul României.
PARTIDUL Șl MINERII — această simbioză consacrată de istorie — n-a fost niciodată mai solidă, mai puternică clecît în a- nii cei mai bogați și mai adînci în împliniri și metamorfoze în toate sectoarele vieții social-poli- tice, decît în acești glorioși, inaugurați istoricul Congres al 

lea care l-a ales, vrerea întregului partid și popor, în fruntea parti
dului și a țării, pe revo
luționarul dîrz și patrio
tul înflăcărat, fiul cel 

mai iubit al națiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

CEAUȘESCU Șl MINE
RII. In „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", Valea Jiului, 
a trăit cea mai fertilă 
perioadă de progres și 
dezvoltare. Pentru mine
rii Văii Jiului această

epocâ de profunde ■ transformări economice și sociale, de modernizare fără precedent a tehnologiilor de extracție din subteran, precum și in înfățișarea așezărilor minerești — este legată de gîndirea novatoare, clarvăzătoare și de activitatea prodigioasă și multilaterală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Vizitele de lucru ale Minerului de . onoare al țării, întîlnirile sale cu minerii, jos în abataje, ca și în consfătuiri de lucru, au deschis de fiecare dată noi și luminoase perspective calității și vieții minerilor,tui important bazin bonifer al țării, noi mensiuni în rodnicia bătăliei pentru mai mult cărbune atît de necesar dezvoltării în ritm accelerat a economiei țării.
Grija părintească a 

. partidului, a secretaru
lui său general pentru 
minerii Văii Jiului s-a 
concretizat în înfăptui
rea programului de me
canizare a minelor, in 
dezvoltarea multilatera
lă a economiei municipiu-

lui, în construirea noilor centre urbane, a edificiilor social-culturale au schimbat radical: fățișarea Văii Jiului.Pentru aceste fapte — dovezi elocvente ale politicii profund umaniste a partidului, ale preocu- păriloi’ statornice pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale minerilor — ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerii Văii Jiului răspund prin fapte demne de muncă, de vrednicie. Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, minerii Văii Jiului, în frunte cu organizațiile de partid, înfăptuiesc zi de zi, printr-o muncă plină de dăruire și responsabilitate revoluționară cinile ce le revin în tualul cincinal, comandament — creșterea de cărbune pentru voltarea bazeia țării, înflorirea multilaterală a patriei
La cea de-a 65-a 

versare a partidului, sim
bioza PARTIDUL ȘI MI
NERII este mai puternică 
și mai solidă ca orieînd.

sar- ■' âc- marele ’ patriotic producției dez-

că în depozitul de mate
riale. Au lucrat la stivui- 
rea materialului lemnos și 
au colectat 5 tone de fier 
vechi. Drept recompensă 
— din fondurile obținute, 
pentru tinerii participanți 
la această acțiune se va 
organiza în cursul lunii o 
excursie pe Valea Oltului 
și la Sibiu. (I.D.)

DEZBATERE. Sub gene, 
ricui „Misterele focului'1, 
la Lupeni, în organizarea 
cadrelor didactice de 
Școala generală nr. 2, 
ziua de 7 mai, la ora 10, 
avea loc o dezbatere pe

me de educație materialist- 
științifică. (I.V.)

EXCURSIE. Filiala 
troșani a OJT organizează
o excursie la Neptun în pe
rioada 24—30 mai. înscrie
rile și amănunte referitoare 
la excursie, la sediul filia
lei, pînă la data de 15 mai.

ACTIVITATE DEOSE
BITA raportează în contul 
primelor patru luni din a- 
cest an personalul unității 
nr. 132 „Jucării — Pape- 
tărie“ (complexul Hermes),

prin Verginia Manea (șef u- 
nitate), Mariana Ciocîltea, 
Liliana Nica și Rodica Che- 
lu. Activitatea lor, într-un 
climat de amabilitate, 
concretizat 
te plan în 
200 000 lei.

în -iri
Va

(T-A.)

realizatăRubrică
H. ALEXANDRESCU
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Oricine vizitează localitățile Văii Jiului este impresionat de ritmul intens al construcțiilor industriale, de amplele lucrări 
de investiții social-cultu- rale. Nicicînd în seculara istorie a mineritului din Valea Jiului nu s-au produs mutații social-economi- ce'atît de profunde ca în anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Gîn- direa novatoare, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a deschis căi largi vocației constructive și capacității creatoare a poporului nostru prin promovarea unei politici de investiții originală, profund științifică. In perioada marilor ctitorii socialiste intrată în conștiin
ța națiunii sub atît de semnificativa denumire de „Epoca Nicolae Ceaușescu**, din inițiativa secretarului general al partidului, partea din venitul național destinată acumulării crescut la 30 la sută,urmare a înfăptuiri) acestei politici de investiții, ,în anii de după Congresul al IX-lea al partidului

a 
Ca

construit noi capacități de producție care în Valea Jiului însumează peste 8 milioane tone de cărbune pe an. Au fost construite întreprinderile miniere Li- vezeni, Paroșeni, Bărbăteni, s-a deschis cariera - Cîmpu lui Neag, s-au dezvoltat și s-âu modernizat toate celelalte întreprinderi miniere: Vizitele de

roești, Exploatarea și pre- parația de cuarț Uricani, Fabrica de mobilă Petrila, întreprinderea de tricotaje modernă, orașelor
de noi ap arta i non te. cartiere întregi de locuințe care au dat o nouă înfățișare, Petro- Petroșani, întreprinderea șani, Lupeni, Petrila, Vul- de confecții Vulcan, fesă- can și Uricani, spații tcria Lupeni, întreprinderea de piese de schimb și reparații echipament electromecanic minier Petroșani, dezvoltarea întreprinderii de utilaj minier Pe-

Sub soarele primăverii 
strălucesc împlinirile edilitare 

din orașele minerilor

O politică dinamică, profund realistălucru întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului, întîlnirile secretarului general al partidului cu activul de partid și cu oamenii muncii cadrul I.M. Lupeni, Paroșeni, I.M. Lonea, Petrila, I.M. Vulcan și din I.M. I.M.din alte întreprinderi și instituții au constituit momente memorabile, de referință, pentru dezvoltarea econo- mtco-sccială, a industriei municipiului, a tuturor localităților. Printre zecile de obiective de investiții realizate în acești ani se numără preparația și instalația de brichetaj de la Co-

troșani, pare în prezent produce utilaje miniere moderne, de mare productivitate. S-au creat astfel mii de noi locuri de muncă, îndeosebi pentru forța de 
I e m i n i n ă. impe- indus-muncăConcomitent cu tuoasa dezvoltare trială, mutații profunde au cunoscut și localitățile municipiului nostru. In perioada de timp cuprinsă între ani 1966—1985, pentru dezvoltarea econom ico-so-cială a localităților Văii Jiului s-au înfăptuit lucrări de investiții în valoare de peste 30 miliarde lei. Au fost construite 25 395

i co- însumează de metri noi liceemerciale care zeci de mii p ă t r a ț i, și școli generale, noi spații de învățămînt pentru Institutul de mine din Petroșani. Au prins contur zeci de alte obiective cum sînt căminele pentru nefami- liști, creșele și grădinițele, noile oficii PTTR, barajul de la Valea de Pești; ter- molicarea orașelor Petroșani, Lupeni, Vulcan și multe altele.In acest mai sărbătoresc, în care întregul nostru popor cinstește sărbătoarea sa de inimă, aniversarea a 65 de ani de glorioasă și biruitoare activitate ă Partidului Comunist Român, oamenii muncii din Valea Jiului, pe temelia înfăptuirilor de pînă a- cum, privesc cu deplină încredere spre viitor, participăcu voință și hotărâre la realizarea obiectivelor actualului cincinal.
Viorel STRAUf

In aceste zile sărbătorești, cind întreaga națiune întîmpină, prin trăinicia faptelor de muncă, gloriosul jubileu al partidului, orașele minerilor din Valea Jiului sînt o expresie a procesului de dezvoltare și modernizare a tuturor localităților patriei. i mai rodnică etapă în făptuiri economice și ciale a fost inaugurată Congresul al IX-lea partidului, vizitele de cru efectuate în *
Cea în- so- i de al lu- Valea Jiului de secretarul .general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avînd semnificația unor evenimente care au stimulat e- neigiile și creativitatea oamenilor muncii..- De la un an la altul s-au construit noi și noi edificii în ansambluri de locuințe în întregul municipiu : nUmai în cincinalul care a trecut s-au realizat peste 7800 de apartamente, aflate în cartiere noi cum sînt Petro- șani-Nord, Bărbăteni — Lupeni, în Vulcan, Petrila, U-

ricani sau in comuna Ani noasa.In această epocă ritoare, numită cu drie patriotică Nicolae Ceaușescu", rea continuă a calității- muncii și vieții minerilor, a tuturor oamenilor care trăiesc și muncesc în Valea Jiului, a fost o coordonată a politicii profund u- maniste a partidului nostru. Din 1965, unitățile comerciale și de servicii pentru populație au fost integrate în acest proces înnoitor. Dacă în 1980 suprafața spatiilor comerciale 
44 500 acestui de: aproape 90 000 mp, valoarea desfacerii de mărfuri pentru populație fiind în cincinalul trecut de 9 260 740 mii let In a- cest proces de dezvoltare au fost cuprinse învățământul din Valea Jiului — construindu-se peste 400 săli de clasă pentru cei a- proape 35000 de elevi se pregătesc pentru a integra în activitatea nordică — și asistența died-sanitară, domenii care s-a , rent pentru realizarea ho- tărîrilor stabilite de partid.Marile realizări din viața și munca minerilor Văii Jiului, chipul nou al orașelor în care se concentrează însăși conștiința și responsabilitatea muncitorească, marchează acum, la a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist, Român, noua etapă calitativă în înfăptuirea orientărilor fundamentale elaborate de Congresul al XlII-Jea, a îndemnurilor formulate de j < tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a transformă Valea Jiu- •• lui lntr-un' centru mum i- toresc cu condiții superioare de muncă și viață.

I. spatari;

era de aproximativ mp, la începutul an era

Jiului, avut

O prezență»obișnuită — abatajul mecanizat.

nostru fapt o i-
sau

oameniiînsușin-

Dezvoltarea impetuoasă 
a mineritului Văii Jiului, modernizarea sa prin îmbogățirea permanentă a dotării tehnice, ritmul intens al introducerii și aplicării de noi tehnologii de lucru, care au condus la creșterea productivității muncii și sporirea producției de cărbune, impuneau în mod imperios o înaltă calificare a personalului muncitor, o perfecționare profesională de excepție. Mineritul prac- ticat azi în majoritatea u- nităților. bazinului carbonifer este de nouă profesie, greu de magi nat de către cei care își desfășurau activitatea în subteran cu mai puțin 
de două decenii în urmă. 
De la lopată, tîrnăcop și pikamer, de la mașina de perforat rotativă și vago- netul împins de om, ori tras de cai sau trolii, minerul zilelor noastre a trecut, la folosirea combinelor de abataj și înaintare, la complexele mecanizate de mare tehnicitate și productivitate. Lămpile de benzină 
cu. flacără galbenă ce indicau concentrațiile de metan au intrat în domeniul amintirilor. Azi, la fronturile de lucru pe lingă me- tanometrelc de mare precizie au apărut capetele de 
detecție ale stațiilor tele- grizumetrice, iluminatul e- lectric, lămpile portative electrice.Transportul subteran s-a modernizat. Vagonetele folosite atîta vreme pentru evacuarea cărbunelui au dispărut aproape total, ele fiind înlocuite cu transportoare de mare capacitate cu covor de cauciuc. Au apărut și s-au extins mo- noraiurile.

Intr-un cuvînți în mină, - 
totul s-a schimbat, totuleste nou, modern. Or, pentru folosirea eficientă 
a acestei bogate zestre teii-

nice era nevoie de oameni capabili nu numai să o ex- continuă planteze, ci și să o întrețină,să o revizuiască și chiar să o repare. Era nevoie de minerul-tehnician, așa cura a indicat secretarul general al partidului, tovtirâșul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru e- fectuate în Valea unde .minerii l-au înalt oaspete de onoare la locurile de muncă din subteran. Iar acest miner nou, cu o temeinică pregătire profesională, dar și cu o înaltă conștiință muncitorească, s-a format atenta și. permanenta drumare a organelor și ganizațiilor de partid, apărut meserii noi —■ ner mecanizator ner-hidrauiician; s-au policalificat du-și și alte meserii decît cea pe care au practicat-o cu ani în urmă.Pentru a mînui un complex mecanizat, o combină de înaintare de mare randament nu mai este nevoie ca minerul să fie „mare și tare", nu forța brațelor este decisivă, ci agerimea minții. — Ștefan Alba este o mână de om. Dar ce miner I — Minerul de azi trebuie să cunoască fizică,nu, Și și.matematică și, de ce chiar și ceva chimie, toate acestea minerii le-au însușit cu temeinicie în timpul anilor de pregătire profesională, fie direct la mină, prin școlile de calificare, fie pe băncile liceelor industriale, școlilor profesionale.Rezultatele obținute minerii Văii Jiului în nuirea lajelor moderne pe care le au în dotare sînt cea mai mal elocventă dovadă că și-au însușit pe deplin noua, dar atît de tradiționala profesie a acestor locuri — mineritul modern.
Dorin G IIE'|* A

. alede mî- și întreținerea uti-
i

înflo- mîn- „Epoea crește-

care se ecoul e- în acționat perseyc-

Constructorii de utilaj minier, la datoriePînă nu demult, noțiunea de constructor de utilaj minier nici nu figura in nomenclatorul profesiilor din Valea Jiului. Fostele ateliere, care aveau o oarecare tangență cu asemenea activitate, mai ales în ceea ce privește repararea unor asemenea mașini, au aevenit însă, ca urmare a politicii partidului, a indicațiilor tovarășului Nieolae Ceaușescu, o întreprindere mrdernă, în care noul este la el acasă. Și, poate, cel mai elocvent, această devenire o lustrează secția d< turnatei ie și forjă — lo- "Ut cel mai fierbinte, la propriu și la figurat — al unității.f-am văzut la muncă pe oțeiarii și făuritorii de ‘ triaje la finele unui schimb foarte fructuos. Deja, cei 15 oameni de sub conducerea lui Dumitru Curcă, turnaseră patru șarje, își depășiseră, adică, sarcinile de plan, cu maț mult de 15 la sută. Uh semnul, scurt, sonor, izbucnesc flă-

u-

cari roșiatice, semn că o înregistrate ca'atare producției naționale de profil, dar care își fac simțite „virtuțile" în utilajele pentru care constituie materia primă. Ei sînt cei care transformă fierul vechi în plămadă fierbinte pentru mașini miniere, cei care veghează ca nici un rebut să nu pe gura celor patru toare de oțel și de Ei ș: L ‘ " *igâr- * forjă pun la contribuție numai forța mușchilor, mai cu seamă pe cea a

notiă șarjă este pe cale de nomenclatorul a ieși din cuptorul de 3 tone. Rețeta a fost întocmai respectată, o confirmă și analizele rapide — deci oala imensă poate primi șuvoiul de metal fierbinte, iar, de hici, este purtată, de macaraua de mare forță, către formele care așteaptă pentru a da contur solid masei incandescente — spre a deveni, deci, piese pentru utilajele necesare activității din minerit. ; Unele dintre ele vor lua, dirpet, drumul beneficiarilor, altele vor fl expediate către secțiile de prelucrare ale întreprinderii, pentru a. intra în componența unor mașini și utilaje de înalt randament.Cei mai buni oțeluri formației sînt tinerii , comuniști Petre Roșea, Constantin Sîrbu, .Andrei. Vij- galre, Petru Goja; Nieolae -Poleac, Ei șînt mîndri. de profesiunea lor, de faptul că din trudă lor iese „oțelul de Petroșani", „fonta de Petroșani", mărfii poate ne-

în

iasă cup- fontă. 1 colegii lor din întrea- secție de turnătorie șî nu ci... 'n‘ teligenței profesionale, în „bătălia" cu metalul. Iată, de pildă, s-a reușit, prin diverse procedee .. tehnice, scurtarea timpului de borare a unei șarje de ai manganos, de la trei două ore și jumătate, ca performanțele de tate să fie diminuate in vreun fel. Se înțelege, de mei, câștigul de producție, obținut prin „investiție" de inteligență tehniciSe« ția de turnătorie

ela- oțel

Și

forjă se află în plină d cz- voltare, ea ui mind să a - jungă, în acest an. ia capacitatea finală — de 8 200 tone piese turnate din oțel și ia 1 800 tone piese turnate din fontă. Acest proces de creștere este tot o- pera oamenilor, a colectivului de muncă de aici, așa cum gradul ridicat de tehnicitate, operațiunilor transformării liere de reparații i întreprindere de vîrf, rezultat al politicii partidului nostru de perfecționare a forțelor de producție, de valorificare a potențialului tehnic în fiecare localitate a țării. Faptul că la Petroșani se produc oțel și utilaje moderne, care pînă mai ieri se portau, este expresia mai elocventă a unei litici clarvăzătoare, al rei strateg strălucit

modernizarea sînt todul fostelor ate- într-o, ca

im- cea po- că- este Partidul Comunist Român, secretarul său-general, tovarășul Nicolae Ceausescu.
C.T. MJACONU



Sesiunea științifică națională dedicată 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 

Partidului Comunist Român

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea și controlul 
calității mediului înconjurător

(Urmare din pag. I), mitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului, conducători ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene, per- ’ sonalități ale vieții1 noastre științifice și culturale, activiști de partid și de stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au prezentat comunicări tovarășii: Manea Mănescu, membru ah Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Emil Bobii, membru al Comitetului Politic E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru al Comitetului Poliție Executiv al
HAVANAGENEVA ,

Consultări preliminare 
sovieto-americane

Noi inițiative ale mișcărilor 
sindicale din America LatinăGENEVA 6 (Agerpres). — In zilele de 5—6 mai, la Geneva s-au desfășurat consultări preliminare so- vieto-americane privind e- xaminarca problemei centralelor de reducere a pe-SUB LOZINCT cti „Să înceteze experiențele nucleare" și „Să fie interzise armele nucleare", la Philadelphia a avut loc o demonstrație antirăzboinică, relatează agenția TASS. In cadrul mitingului care a urmat demonstrației, vorbitorii au relevat necesita- tea imperioasă de a seopri cursa înarmărilor, în-

Necesitatea unor măsuri concrete pe calea dezarmăriiExperiența politico-di- plomatică atestă cu dezarmarea se menține ca una dintre problemele centrale ale relațiilor internaționale actuale; concentrind a- tenția atît a cercurilor politice, cît și a opiniei publice din întreaga lume. Fenomenul este cît se poate de explicabil, ținînd seama de influența extrem de nocivă pe care cursa înarmărilor o are asupra evoluției social-economice și politice a omenirii. Cresc în proporții geometrice stocurile de arme, sporind în egală măsură amenințarea la a- dreșa civilizației umane. Astfel, dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, nu reprezintă o simplă sau o oarecare opțiune, ci un imperativ, o condiție sine qua non a Îndepărtării factorilor generatori dc tensiune, a politicii de forță, cu toate consecințele sale.Vechea — dar mereu prezenta — problemă a amenințării armelor a făcut ca „dosarul dezarmării" să se afle permanent în atenția 

C. C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid. Ștefan Andrei,. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului NaționaL pentru Știință și „Tehnologie, Lina'Ciobanu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Ilie Văduva, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Comunicările au adus un fierbinte și înălțător o- magiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, pentru îndelungata și strălucita sa activitate revoluționară, pentru contribuția sa decisivă, teoretică și practică, adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la 

ricolului nuclear, informează agenția TASS. Grupul de experți sovietici a fost -condus de ambasadorul Aleksei Obuhov, iar cel american de adjunctul ministrului apărării, Richard Perle.
PE SCURTdeosebi a înarmărilor nucleare.PREȘEDINTELE Republicii Populare Chineze, Li Xianian, a primit, marți, scrisorile de acreditare ale ambasadorului U.R.S.S. în R.P.C., Oleg Troianovski. In cadrul convorbirii avute 

tuturor. Interesul general față de această problemă primordială rezultă din caracterul esențial pe care il poate avea adoptarea unor măsuri precise, cu caracter urgent, pe planul dezarmării. Acesta, cu atît mai mult cu cit sînt bine cunos
DEZARMARE - DEZVOLTARE - PACEcute repercusiunile profund dăunătoare ale cursei înarmărilor asupra intereselor vital,' ale tuturor popoarelor de pe Terra. Cu . atît mai mult cu cît, în pofida uriașei risipe de fonduri și mijloace pentru arme, se- curitateă popoarelor nu numai că nu este întărită, ci — dimpotrivă — este simțitor diminuată. P.e măsură ce cursa înarmărilor do- blndește dimensiuni și forme noi, aceasta antrenează grave primejdii pentru om și valorile fundamentale create de el timp de milenii.După cum Se știe. Româ

dezvoltarea economică și socială a țării, la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație socialistă a României.A fost de asemenea omagiată, activitatea desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională.In comunicările prezentate s-a evidențiat semnificația. istorică a făuririi Partidului Comunist Roman, rolul partidului nostru comunist în organizarea și conducerea luptei clasei muncitoare, a forțelor revoluționare și' democratice din țara noastră pentru democrație și socialism, împotriva fascismului și războiului, contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la organizarea și desfășurarea marilor manifestații antifasciste și antirăzboinice, pentru apărarea independenței și suveranității României.

HAVANA 6 (Agerpres). — La Havana au început lucrările reuniunii Biroului Executiv al Congresului Permanent al Unității Sindicale a Oamenilor Muncii din America Lati- cu acest prilej, de ambele părți s-a exprimat năzuința pentru îmbunătățirea în continuare a relațiilor dintre U.R.S.S, și R.P. Chineză, relatează agenția TASS.PLOILE puternice căzute în ultimele zile au provocat inundații în diferite zone ale Iranului, soldate cu morți și importante pierderi materiale.
nia socialistă a acordat și acordă un loc primordial în ansamblul politicii sale externe acestei .probleme cruciale a contemporaneității. pronunțîndu-se ferm pentru înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, 
cauză comună a tuturor popoarelor lumii. „In ac" 
tualele împrejurări inter
naționale — releva, în a- cest sens, ; președintele Nicolae Ceaușescu 
— este necesar ca, mai 
presus de toate, să acțio
năm neabătut pentru des» 
tindere, pentru pace. Nu 
trebuie să precupețim ni
mic pentru lichidarea răz
boiului pe planeta noastră, 
pentru triumful păcii pe 
Pămînt !“,Lista inițiativelor purtînd girul României, ?! . președintelui N i c ol a e Ceaușescu, este deosebit de cupi mzătoci e si generoasă, .ceea ce șr explică lar

Au fost subliniate concepția Ptftidului Comu- .nisl. Rc4*n. contribuția ele inestimabilă valoare a secretarului general al partidului la îmbogățirea teoriei practicii construcției socialiste, la creșterea rolului partidului comunist, centrul vital al națiunii noastre. în edificarea societății* socialiste și comunis-' te in România,In cadrul sesiunii a fost prezentată politica externă activă a României, a Partidului Comunist Ro-- mân, expresia gîndirii științifice novatoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, partieipanții la sesiune au adoptat o telegramă a- dresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general ai partidului, președintele Republicii Socialiste România.

nă (CPUSTAL) — transmite agenția Prensa Latina. Partieipanții — reprezen- tînd mișcările sindicale din Brazilia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Mexic, Panama, Peru și Venezuela — dezbat, între altele, noi inițiative regionale de luptă pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii, pentru realizarea și consolidarea păcii, dezarmării și democrației în America Latină și zona carâibiană.
gul ecou internațional dc care s-au bucurat și se bucură, precum și menținerea lor în deplină actualitate. Astfel, țara noastră a militat pentru convenirea de urgență asupra unor măsuri care să asigure o- prirea cursei înarmărilor, încetarea alocării oricăror noi mijloace financiare pentru creșterea potențialului militar al statelor și, în primul rînd, al celor pu- terniiț înarmate. Echilibrul, spunea tovarășul Nicolae' Ceaușescu, trebuie realizat în jos, prin dezarmare, și nu în sus, prin înarmare! De aceea, România a propus și propune. înghețarea cheltuielilor militare, se pronunță pentru: accelerarea negocierilor în vederea ' opririi tuturor experiențelor cu arma nucleară, pentru interzicerea punerii la-punct a; unor noi arme de nimicire în masă, pentru recurgerea numai și numai la calea pașnică a tratativelor în. vederea, reglementării oncăioi pio- bleme litigioase intie stateEugenia MARINESC U

Din măsurătorile efectuate pe întreg teritoriul țării, a rezultat că și în cursul zilei de 6 mai, în majoritatea zonelor afectate, inclusiv în municipiul București, radioactivitatea a continuat să scadă.In unele zone, din cauza circulației atmosferice, radioactivitatea a înregistrat ușoare creșteri care nu prezintă pericol pentru sănătatea populației.Se recomandă în continuare populației, în scop profilactic, următoarele:— să folosească apa potabilă numai din rețeaua urbană, din puțurile de adîncinie sau apa minerală; este interzisă Utilizarea a- pei de ploaie;— să asigure spălarea riguroasă cu apă potabilă a legumelor, zarzavaturilor și fructelor;
■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■MADRID 6 (Agerpres). — Pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan" din orașul spaniol Sevilla se va desfășura astăzi finala celei de-â 31-a ediții a „Cupei campionilor europeni" la fotbal, în care ,se vor în- tîlni echipele Steaua București și F.C. Barcelona.Este pentru prima oară cînd o reprezentantă a fotbalului românesc reușește performanța calificării în „ultimul act" al celei mai importante competiții in- tercluburi continentale. In fazele anterioare, fotbaliștii de la Steaua au eliminat, pe rînd, echipele Vejle (Danemarca), Ilonved Budapesta, Kuusysi Lahti și Anderlecht Bruxelles.Antrenorii Emerich Jenei și Anghel Iordănescu

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Revanșa ; Uni
rea : Succes inspectorii; 
Parîngul: Vară sentimentală.PETRILA: După legile vremii de război.LONF.A: Moștenirea.VULCAN — Luceafărul: Se întorc cocorii.LUPENI — Cultural tLegenda dragostei, I-II.URICANI: Steaua dimineții.' N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

Mica publicitateVINI) Lada 1200. Informații, strada Independenței", bloc 27, ap. 12, după ora 16. (7917)
ANUNȚURI

Mama, sora și cumnatul anunță împlinirea a 6 
săptămîni de la dispariția scumpului nostru fiu, fra
te și cumnat

GOLIȚA ATILA (23 ani)
Lacrimi și flori pe tristul lui mormint. (7922)

Nepoții Aurel, Violeta, Olivia și Marius aduc un 
pios omagiu la 6 săptămîni scumpului lor unchi 

ZĂRAN NICOLAE
Nu-l ioni uita niciodată. (7923)

— să consume lapte și produse din lapte provenite numai din rețeaua comercială de stat;— copiii și femeile gravide să evite șederea prelungită în spații deschise;— să asigure spălarea străzilor, trotuarelor, incintelor și udarea spațiilor, verzi.Unitățile agricole și gospodăriile individuale să a* sigure adăparea animalelor din ■ puțurile de adîn- cime și să protejeze, în continuare, prin acoperire, fîn- tînile și furajele.Evoluția : radioactivității este controlată permanent de stațiile și laboratoarele de specialitate și va fi a- dusă, în continuare, la cunoștința populației, pînă la încadrarea ei, pe întreg teritoriul țării, în limitele admise.
au anunțat că vor începe finala cu următorul „11“ probabil: Ducadam — lo- van, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu, Bălan, Boloni, Balint, Majaru, Lăcătuș, Pițurcă. Din lot mai fac parte Stîngaciu, Weisen- bacher, Radu II și Pistol.In lotul echipei F.C. Barcelona, de două ori cîștigă- toare a „Cupei Cupelor" și de trei ori învingătoare în „Cupa U.E.F.A.", figurează jucători cunoseuți, ca portarul Urruticoechea, fundașii Julio Alberto, A- lesanco, MigUeli, mijlocașii Schuster, Victor, ata- cariții Archibald, Carrasco și Alonso. J.Partida va fi condusă de arbitrul francez Michel Vautrot.

20.00 Telejurnal.20,20 Partidul Comunist Român — 65 de ani de slujire devotată a poporului (color).— Făuritorul puterii revoluționare, conducătorul operei de edificare a societății socialiste — documentar.20,40 Uniți în jurul partidului (color).Selecțiuni din concertul festiv al Concursului de creație dedicat aniversării partidului.21,10 Vremuri de lupte și mari biruinți (II) — — Tradițiile și împlinirile revoluționare ale comuniștilor in oglinda filmului românesc.21.50 Telejurnal.
VIND Dacia 1310. stare perfectă, 8000 km la bord. Informații, strada Republicii. bloc 74/26, Petroșani, (7918)
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