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Sub președinția tovarășului Ceaușescu, secretar general al Comunist Român, în ziua de 9 >u«u, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței a fost examinat 
Raportul cu privire la măsurile pentru 
mai buna gospodărire a fondului forestier, 
a vegetației lemnoase și a pajiștilor mon
tane,.Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile prezentate și a evidențiat însemnătatea deosebită a asigurării tuturor măsurilor în vederea menținerii integrității fondului forestier și conservării pădurilor, prin limitarea tăierilor de ~maȘă lemnoasă și creșterea suprafețelor împădurite. In acest scop, s-a cerut respectarea riguroasă a cotelor de tăiere, care trebuie să se încadreze în posibilitățile de refacere a pădurilor, evitarea dezgolirii solului prin tăieri, promovarea în .cultură a speciilor autohtone valoroase, crearea condițiilor pentru regenerarea la zi a pădurilor, astfel îneît să se asigure realizarea în cele mai bune condițiuni a programului stabilit pînă în 1990. SComitetul Politic Executiv a indicat să fie luate măsuri pentru readucerea, în cel mai scurt timp, în circuitul economic, prin împădurire, a rîpilor și a altor terenuri degradate excesiv și supuse procesului de alunecare, inapte pentru agricultură. De asemenea, s-â cerut să se acționeze mai ferm pentru sporirea substanțială

Nicolae Partidului mai, a a producției de masă verde pe pajiștile montane.S-a relevat necesitatea sporirii aportului cercetării științifice de profil la dezvoltarea fondului forestier, îndeosebi prin promovarea în acțiunile de împădurire a speciilor autohtone de foioase și rășinoa- ......ș.e, cu mare valoare economică.Subliniind importanța deosebită a aplicării în cele mai bune condițiuni a planului de reîmpăduriri și conservare a fondului forestier, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, a cerut Ministerului Silviculturii, celorlalte organe cu sarcini, în acest domeniu,/ inclusiv institutelor de cercetare silvicfer să asigure normarea și respectarea rigu-- roasă a densității de arbori la hectar, în așa fel îneît terenuri ocupate cu păduri- să fie cît mai rațional folosite, să dea o cantitate cît mai mare de masă lemnoasă.Pornind de la necesitatea aplicării în mod unitar a măsurilor privind mai buna gospodărire a fondului forestier, Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile privind trecerea în administrarea Ministerului Silviculturii a pădurilor aflate în administrarea consiliilor populare, a unor întreprinderi agricole de stat și cooperatiste, precum și a perdelelor de protecție de pe terenurile agricole și de-a lungul căilor de comunicație.In continuare, Comitetul Politic Executiv a discutat Raportul privind starea

(Continuare in pag. a 4-a)

Q cerință a activității din minerit
Cărbune mai mult, cu 

cheltuieli materiale mai miciDesigur, obiectivul prioritar al fiecărei întreprinderi miniere este realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică, pentru a livra economiei naționale cît mai mult cărbune. Dar în condițiile acțiunii noului mecanism e- conomico-financiar, corespunzător cerințelor impuse de eficiența economică, acest scop trebuie atins prin realizarea unor costuri cît mai scăzute în activitatea de producție, prin reducerea cheltuielilor materiale. Pentru că nu poate fi deloc indiferent, pentru fiecare colectiv de muncă, la ce prețuri este obținută tona de cărbune.Acest element, pe lingă eforturile de creștere a producției, a stat în centrul preocupărilor' specialiștilor, ale minerilor, de la Bărbăteni. O probează, din plin, rezultatele obținute. în acest sens, pe primele pa-

tru luni ale anului. La loc de frunte se situează, prin efectele sale economice, reducerea costurilor de producție pe tona de cărbune — cu 7,75 lei, față de cele planificate. Evident, cifra este semnificativă în sine, dar mai concludente sînt sursele acestei economii, căiie pe care a fost obținută. Și. în acest cadru, se cuvine să subliniem faptul că s-a acționat cu precădere pentru reducerea cheltuielilor materiale, prin mai buna gospodărire a materiilor prime folosite în activitatea de producție. Astfel, prin diverse soluții tehnice de armare și prin grija pentru utilizarea lui judicioasă, lemnul de mină a constituit o sursă de economii, în valoare de peste 143 000 de lei, ca ur-
C.T. DIACONII

Minerii din brigada 
condusă de Valerian 
Maxim se afirmă prin 
multă hărnicie în secto
rul III al I.M. Dîlja. 
In imagine, schimbul 
condus de Costieă Ma
xim.

(Continuare în pag. a 2-a'-.J

Ritm intensIn 1986, valoarea ’investițiilor ce trebuie executate de către Brigada 30 Vulcan a A.C.M. Petroșani se ridică la peste 30 milioane . If; " ,. ■ing. Andrei Gabor, șeful brigăzii, ne prezintă în ce anume constau' aceste lucrări: „Avem de realizat, ne spune interlocutorul, 213 apartamente în orașul Vulcan, cu toate lucrările teh- riico-edilitare aferente: în comuna Aninoasa, magazinul general, iar la Livezeni executăm e nouă dotare, hală plus anexe. pentru-
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Sub conducerea gloriosului partid al comuniștilor 
Spre noi înfăptuiri pe drumul 

progresului și civilizației socialisteIntr-un climat de fierbinte patriotism, de profundă dragoste și recunoștință, comuniștii, întregul popor au trăit un moment sărbătoresc de excepție în istoria neamului — aniversarea a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. Momentul culminant al multipleloi’ și înflăcărate- lor manifestări sărbătorești a fost adunarea solemnă organizată de C.C. al P.C.R., în Capitală, în Sala Palatului Republicii, martoră a atîtor evenimente de însemnătate istorică din viața partidului și națiunii noastre. .Desfășurată în memorabila zi de 8 Mai, mereu vie în conștiința comuniștilor, a întregului nostru popor, adunarea s-a constituit într-un vibrant si

secretarul general al partidului, președintele Republicii, urmărită cu ded-

i

de muncă la obiectivele de construcțiiCentrul- de valorificare a materialelor refolosibile".Ne interesăm despre mo brigăzii. Numărul mediii planificat de personal a fost de 150, dar am reali-
1 n v e s t i ț i i 1 e a n ui u i 198 6

zat doar 128. Dacă aveamdul în care colectivul bri- .. . ____ . . __găzii a încheiat primul tri- numărul mediu planificat, mestru al anului. Planul a . ,.A...... . ............fererit acestei perioade a lei pe om al muncii, indis. fost realizat în proporție de91 la sută.— Acest lucru s-a datorat, în principal, lipsei deefectiv, ne relatează șeful
cu productivitatea, de .40 000cutabil că realizam centele de pînă la sută.Aceasta pe de o

și nro-100 laparte.
M N AOgoare freamătă a belșug, porumbei albi se o- glffldesc în albastrul cerului. Numai câteodată seara, fieruf deapănă du- șuvoi, iar șuvoiul a învă- ios povești cu Fât-Prumos. . ’ ,i cel Bun. cel Mare, celSmîrdăn, la Mărășești și . Viteaz, povești de la Po- ■ Oituz, pe Someș și la Ca- • • - • - ■rei, să rupă zăgazurile. .. ___ . ______De aceea noi, cei- de dar și povești contempo- astăzi — un popor cu vo- răne, Salva-Vișeu, Bum- cație de ctitor — știm să bești-—Livezeni, Dunărea- rostim mai bine ca oricine cu'dntul „primăvară".Pluguri rîd zglobii in brazdă.

lor fetelor, în doine și ■ cîntece de.. slavă;Tot mîngîind plugurile, oamenii de la noi au învățat a preface doină în
Aici', pe pămîntul mioritic mustind a hărnicie,i ne-am dăltuit ființa înf cremenea timpului. Și toti aici am învățat s-o apă-| răm cu strășnicie în vre-| muri de bejenie, ferind-o, țat și el, ia Plevna și cel Bum cel Mare, :■ precum comoara din po- ’ 1 ’ ........................... --i vești, de încrîncenarea î stihiilor dezlănțuite.Aici ramurile copacilor se numesc naiuri, iar frun- • zele — viori și se leagă- ; nă în adierea vintului de i Mai sărbătoresc, împle- i tindu-se, asemeni cosițe-

sada și Rovine, Podul înalt. Gri vița .și Păuliș,

=

Neconcordanța dintre graficele de execuție și aprovizionarea cu prefabricate (au fost zile întregi cînd s-a stat pînă ce au sosit materialele necesare de la I.M.C. Bîrcea și utilajele promise de S.U.T.. Deva), a împiedicat desfășurarea, in bune condiții,,., a activității pe șantiere.Cu luate dificultățile în- tîmpinate, în momentul .de față, la o serie de investiții —■ blocuri de locuințe, în special — stadiile de. execuție se află într-o faza a-
(Continuare in pag. a 2-a)

Marea Neagră spre a nu f uita cum s-a plămădit co- . j lumna vie a României Socialiste de astăzi. (Al. H.) ::

înălțător moment, expresie a omagiului profund pe care întreaga țară îl .aduce Partidului Comu- sebit interes șt deplina a hist Român, continuatorul celor mai înaintate tradiții ale clasei muncitoare, ale maselor populare, stegarul și conducătorul neînfricat al luptei poporului pentru înfăptuirea idealurilor supreme de libertate și dreptate socială, de independență și unitate națională, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României. Evenimentul sărbătoresc, impresionantă. manifestare a u- nității în cuget și simțire a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, a cul-- minat cu magistrala și' ampla cțivîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

probare, cu profundă sa- . tisfacție și mîndrie justificată nu doar de cei pre- zenți în marea Sală a Palatului, ci, prin inter- . mediul mijloacelor de Comunicare în masă, de întreaga națiune, de toți comuniștii, de toți fiii patriei socialiste.Prin ideile,' tezele și sublinierile cuprinse, expunerea conducătorului partidului și statului se . constituie într-un nou document de inestimabilă valoare teoretică și practică, îritr-o monumentală frescă a gloriosului drum
(Continuare în pag. a 2-a)

Semnificative împliniri 
în întrecerea socialistăProduc ții suplimentare de cărbune544 de tone de cărbune indicatorii de plan, în fruntea realizărilor situîndu-se brigăzile sectorului IV.

In fruntea întrecerii 
socialiste între unitățile mi
niere din Valea Jiului con
tinuă să se afle MINERII 
DE LA PAROȘENI. Prin exploatarea la întreaga cabine de 2 600 de tone paritate â zestrei tehnice din dotare, prin ridicarea randamentelor pe post, ei au realizat, în primele 8 zile din această lună, o producție suplimentară de a- proape 1800 de tone. .

• Data de 8 mai a con- 
stituit pentru colectivul de 
muncă al CARIEREI CIM- 
PU LUI NEAG o zi de pro
ducție record, rea' peste, prevederile plan, 'a 939 de tone cărbune.; In felul plusul înregistrat de la începutul lunii se ridică la măi 1 de cărbune.
• Si Minerii de la lu- 

PENI au obținut, în aceeași 
zi, un rodnic bilanț de producție. Ei au depășit cu

prin livra- de de acesta,

Succese ale forestierilorde celuloză de fag și cu 270 de metri cubi de masă lemnoasă pentru construcții rurale. Printre sectoarele fruntașe se află
Colectivul de muncă de la U.F.E.T. Petroșani raportează semnificative împliniri privind realizarea planului la export. De la începutul anului, acest • important indicator a fost cele de la I.upeni și Is depășit cu 450 metri cubi cioni.Construcții - m on t a jpeste planBrigada Livezeni aI.A.C.M.M, înregistrează depășirea, la zi, a planului la construcții montaj cu 7 la sută. Intre obiectivele mai importante, ca-

tă lună, se numără și fluxul de producție redus al noii preparați! de la Li- vezeni. unde graficul lucrărilor asigură intrarea în funcțiune la termen a re se finalizează în aceas- primei capacități. (S.B.)
ÎN ZIARUL DE AZI

• In actualitate : Orientarea 
școlară și profesională a elevilor. 
• Rubrica „Vă informăm**.

(Pag. a 2-a)

CULTU R A — A KT A
• „Flori de mai" • Viitorii specia

liști, oameni cu vast orizont spiritual. 
• Oaspefi ai Văii Jiului: Un „actor to
tal" • „Fii binevenit, călătorule" — ro
man de Ovidiu Moceanu.

(1’ag. a 3-a)
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Orientarea școlară 
și profesională a elevilor și impresiilor elevilor. Di-Activitate deosebit de complexă, care necesită participarea întregului personal didactic, orientarea școlară și profesională constă în cunoașterea fiecărui elev, în cultivarea intereselor, aptitudinilor și motivațiilor corespunzătoare orientării cu precădere către munca productivă, spre profesiile și meseriile solicita
te de necesarul forței de muncă din județul nostru. Preocupări pentru buna pregătire a elevilor și o ••ovectă orientare școlară și profesională a fiecărui elev în parte au toți diriginții claselor a VIII-a din Școa
la generală nr. l Petroșani, știind că niciodată nu va fi 
un muncitor cu dragoste de ineseria sa a. eel tînăr care, insuficient îndrumat, a încercat succesiv să intre la diferite licee, nehotărît în alegerea profesiei, ,Acțiunea educativă desfășurată în mod sistematic, 
in spiritul documentelor Congresului al Xlll-lea al partidului, am început-o încă din prima clasă a ciclu
lui gimnazial. In această primă etapă am urmărit cunoașterea elevilor noștri prin observarea directă în acțiune, examinarea atentă ă performanțelor realizate 
în diferite activități școlare și extrașcolare. Am continuat cu informarea lor parțială asupra școlilor și profesiunilor prin discuții . în legătură cu criteriile alogeni școlii și profesiunii, cunoașterea rețelei școlare din localitate și din județ, ăpoi prezentarea unor materiale documentare (monografii profesionale,' date statistice, grafice, scheme, îndrumătoare etc). Printre mijloacele de informare folosite au mai fost întîlniri- le cu mineri fruntași, cu sp-eeialiști din producție, eu ■ unii foști elevi ai școlii hdastie, vizite de documentare la Liceul industrial Petroșani, Institutul de mine, minele Livezeni și Dîlja, vizite urmate de dezbateri asupra informațiilor 

în actualitate

Ritm intens de muncă la
(Urmare din pag. I)vansătă. Așa este, de e- xemplu, blocul R, cu 12 a- partamente, din cartierul Brazi. Ceea ce mai au de făcut aici zidarii conduși de‘ Gheorghe Radeș și Mihai- Dudas, împreună cu zugravii din formațiile lui Marin Dogaru. și Vasilica Va'ss, ti. o’treabă de zile. Blocul respectiv — prevăzut la parter cu spații comerciale —- urmează să fie predat beneficiarului.Un demaraj bun se poate'’ constată și la obiectivele înscrise în planul celui 

de-âl doilea trimestru. Să

riginții claselor a VIII-a, în colaborare cu Liceul industrial Petroșani și subfiliala Casei corpului didactic au prezentat proiecții de filme didactice și documentare, înfățișînd sectoare de activitate și, direct sau indirect, profesiuni. Muzeul Mineritului ne-a o- ferit un bogat și interesant material documentar, vizitele făcute aici constituind veritabile lecții ce le-au a- rătat elevilor clar șl convingător mutațiile calitative survenite în mineritul Văii Jiului.Pentru elaborarea unei juste opțiuni din partea e- levului, în activitatea de orientare școlară și profesională am antrenat și familiile, folosind lectoratele, ședințele cu părinții, consultațiile individuale, dezbateri comune părinți- elevi, încercînd să înlăturăm unele prejudecăți în legătură cu meserii considerate mai grele.Rezultatele muncii noastre s-au concretizat in numărul mare de opțiuni pentru Liceul industrial Petroșani, profilele mecanică, e- lectrotehnică și mine. Astfel, din cei 172 de elevi ai claselor a VIII-a. 119 vor uima acest liceu, 38 profilul matematică și 24 profilele industriale ale Liceului de matematică-fizică Petroșani, 16 la Liceul e- conomic și de drept administrativ și .3 elevi au optat pentru alte licee . din județ. . iftîtfeagă activitate de o- ■ rieîitare școlară și profesio-- nală am efectuat-o pornind de la criteriul eficienței ei educative, opțiunea elevi- lor pentru o profesie sau alta fiind o exprimare concretă a începutului Conștiinței profesionale.
Prof. Doina HANNA, , 

prof. Aurelia BURLEC, 
Școala generală nr. 1

. - Petroșani 
ne oprim pentru început, la blocul tu. 43 (situat vizavi de clădirea Oficiului P.T.T.R.). Fiind prevăzut cu trei. nivele și spații comerciale la parter, constructorii din echipele coordonate de Nicoiae. Păliman, loan Ohriniuc și Ioan Barbu au ■terminat, deja, structura de rezistență, închiderile și compartimentările la două din cele patru scări. Ritm intens de lucru si la blocul M, prevăzut cu 40 de garsoniere, ia care montorii lui Nicu Apostu au ajuns cu structura de rezistență la nivelul al treilea. Făcînd o paranteză, trebuie men-

(Urmare din pag. t)de luptă și victorii a parti- dului comuniștilor români in cei 65 de ani de la făurirea sa, partid care încă de la înființare, și-a contopit e- Xistența cu cea ă poporului în mijlocul căruia s-a format. Așa cum stejarul falnic își are rădăcinile a- dînci in pămîntul țării, tot așa și partidul comuniștilor ■— arăta în mod magistral tovarășul Nicoiae Ceausescu în euvîntarea sa — își are rădăcinile în poporul nostru.Asumîndu-și cu înaltă responsabilitate sarcina istorică dea ridica pe o nouă treaptă,' Superioară, lupta maselor muncitoare împotriva opresiunii capitaliste, pentru o societate în care să triumfe idealurile de dreptate socială și libertate națională, idealurile socialismului, partidul comunist s-a dovedit la înălțimea marilor comandamen. te ale istoriei naționale. „...Niciodată în România nu a existat un alt partid politic cu o istorie atît de bogată și glorioasă care să fi luptat cu abnegație și să fi realizat' atîta pentru fer
ii cirea poporului român, pentru măreția națiunii noastre; iirăta tovarășul Nicolăe Ceaușescu. Partidul nostru s-a născut și a crescut odată cu proletariatul, destinul său este strîns
LA INSTITUTUL DE MINE

ConferințăIeri, la Institutul de mine din Petroșani a avut loc conferința „Pregătirea matematică a inginerilor și implicațiile ei în profesiunea aleasă" susținută de prof, univ.. dr. docent Solomon Marcus de la Facultatea de matematică a U- niversității din București. La această manifestare științifică, organizată în cadrul relațiilor de . colaborare dintre cele două instituții de învățămînt superior, au participat cadre didactice și studenți. S-a remarcat, cu acest prilej, semnificația complexă a matematicii în. pregătirea inginerilor, în desfășurarea unei activități eficiente și creatoare. (T.S.)
obiectivele deționat că blocul avea termen de finalizare spre sfîr- șitul lunii octombrie. Spunem avea, deoarece constructorii s-au angajat să devanseze acest termen eu patru luni.Reveniți de pe teren, solicităm amănunte cu privire la investiția din Aninoa- sa.— La magazinul general au mai rămas de executat finisajele interioare și exterioare, La acest obiectiv aveam plasați 23 de meseriași, betonistele din echipa Ioanei Poșa și mozaicarii lui Ion Diaconu. La încheierea trimestrului al 

legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor român".Mereu în fruntea clasei muncitoare, a forțelor progresiste; democratice și patriotice, cărora le erau scumpe interesele poporului, P.C.R. s-a manifestat întotdeauna ca un partid energia și lumina ce dina-
Spre noi înfăptuiri 

pe drumul progresuluirevoluționar, promotor al celor mai nobile aspirații naționale, ca un partid profund implicat în dinamica realităților românești, în procesul devenirii societății noastre. Partidul a fost, este și rămîne singura forță politică în măsură să unească și să mobilizeze energiile inepuizabile a- le poporului în toate mările momente, în toate etapele istorice — subliniate cu pregnanță în magistral la cuvîntare a secretaruluigeneral -i~ ce au jalonat împreună mersul înainte al României de-a lungul celor 65 ani

Harnicele ajutoare ale 
primăverii pe artera 
principală a municipiu
lui.

loto: 1. L1CIU 

doilea, magazinul va fi predat beneficiarului, ne relatează ing. Andrei Gabor,Iată, deci, că pentru colectivul brigăzii 30 din Vulcan a doua parte a a- nului a debutat sub bune auspicii: productivitateamuncii realizată este " cu 40 de procente superioară celei obținute în trimestrul I. Toate aceste măsuri, plus aprovizionarea ritmică cu materiale (și în acest caz, situația e cu totul alta față de trimestrul I) și respectarea graficelor de lucru de către fiecare echipă dau certitudinea finalizării la termen și de calitate a lucrărilor înscrise în plan. 

de existență a partidului.In anii construcției socialiste, mai cu seamă în anii profundelor transformări și rodnice înfăptuiri revoluționare ce au urmat Congresului al IX-lea, partidul a devenit un autentic centru vital de la care emană 

mizează și vitalizează societatea noastră socialistă.La a 65-a aniversare; partidul comunist se prezintă în fața poporului aureolat de glorie, chezășie supremă a continuității procesului revoluționar în pa
tria noastră, a accelerării progresului multilateral al țării pe coordonatele socialismului și comunismului. 'Partidul este al întregului popor, arăta tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și conduce destinele țării, cu poporul. înfățișînd retrospectiv eroica epopee a luptei

Cărbune
(Urmare din pag I) mare a reducerii consumului cu 2,43 metri cubi la mia de tone cărbune extras. La fel, s-au folosit cu 0,53 tone de armături mai puțin decît era planificat, la raia de tone de cărbune, ceea ce s-a reflectat prin economii .în valoare de mai bine de 124 000 de lei.O pîrghie importantă a reducerii Cheltuielilor materiale, în toată această perioadă, o constituie recondi- ționarea și refoloșirea pieselor și subansamblelor. In acest sens, rezultatele economice și financiare obținute au convins colectivul de muncă de aici ele eficiența ' acțiunii, in costul de producție al fiecărei tone de cărbune, refoloșirea materialelor prin recondițio- nare reprezintă cîte 2,25 lei. *Rezultatele în ce privește reducerea cheltuielilor materiale, creșterea eficienței economice a activității de producție ' sînt bune la mina Bărbăteni. Tot atît de adevărat este și faptul 

revoluționare, a ascensiunii patriei pe trepte mereu mai înalte de bunăstare și progres, precum și orizonturile civilizației comuniste viitoare, în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicoiae Ceaușescu se subliniază că strînsa Unitate a poporului în jurul partidului său conducător, aste garanția sigură a mersului nostru înainte, a cuceririi — desigur, nu fără greutăți și jertfe — a piscurilor semețe ale societății comuniste.însuflețiți de înflăcăra- tele îndemnuri și chemări postite în magistrala cuvîntare : a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, comuniștii, întregul nostru popor își unește și mai mult rîn- durile în jurul partidului și al secretarului său general, pășind cu încredere înainte, cu tot elanul, competența și hărnicia națiunii noastre multimilenare, pentru înfăptuirea mărețelor obiective prefigurate în Programul partidului de edificare a societății socialiste și înaintarea spre comunism.

mai multcă mai există încă resurse care pot și trebuie să fie mai bine valorificate. Este Vorba, de pildă, despre reducerea consumurilor energetice pe tona de cărbune, care încă se situează peste nivelurile planificate, ceea ce a condus la o pierdere în balanța de venituri și cheltuieli de 348 000 lei. Este cît se poate de clar că eforturile colectivului trebuie să se concentreze și asupra acestui aspect deosebit de important, mai a- les că materia primă pentru obținerea energiei e- lectrice este cărbunele — și deci economiile de kilowați înseamnă, în fond, tone de huilă în plus pentru economia națională.Cum este și firesc, roadele preocupărilor pentru reducerea ejieltuielilor materiale se reflectă intr-un indicator de eficiență sintetic: beneficiul, la care, în activitatea întreprinderii miniere Bărbăteni, se înregistrează, de la începutul anului, o depășire de peste 1,8 milioane de leț.

FLORI. După campania plantărilor de primăvară, în parcurile, scuarurile și aleile din municipiu a început sădirea materialului floricol. In cadrul noii campanii, peste un milion și jumătate de fire de flori vor ajunge . din serele I.G.C.L. pe rondurile de flori ce mărginesc arterele de circulație și din cartiere.

„MINERITUL de ieri și mineritul de azi“ a fost tema dialogului prilejuit de întilnirea dintre minerul veteran Petre Constantin, Erou al Muncii Socialiste, și tinerii minei Lupeni. Intilnirea a avut loc la minul nr. 10 al minei.LITERATURA. La troșani are loc astăzi mîiiie sesiunea interjudețeană de comunicări științifici' pe teme de literatură de anticipație. Acțiunea va avea loc la Casa de cultură. (Al. II.)

că-Pe- și

■■M MMB BM MB ^MB BM ®MI MMUN NOU SCUAR este în Curs de amenajare pe terenul viran cuprins între drumul național și linia ferată,- la ieșirea din cartierul Aeroport — Petroșani. Au fost plantați 400 arbori și arbuști, iar I.A.C.M.M. lucrează în prezent la renovarea staționarului de călători.O NOUĂ CANTINĂ se

paritatea noii cantine, care se preconizează să fie dată în funcțiune pînă la sfîrșitul acestei luni, va fi de 200 de persoane.EXEMPLU de corectitudine din partea conducătorului auto Daniel Csaba (31—HD—3184 —■ I.T.A. Pe

lASț

troșani): în fiecare dimineață la întoarcerea de la Lupeni spre petroșani o- află în curs de amenajare prește în fiecare stație, la Pețrila pentru tinerii îmbareînd călătorii (și eli- rnineri locatari' ăi cămine- berînd bilete). Un prețios lor de nefâmiliști din stra- ajutor pentru A.U.T.L., un da Mihail Sadoydanu. Ca- mod de a-și face exemplar

datoria. Și mai ales dova- primăvară prin executarea dă de omenie. Felicitări I unor lucrări de demolare (A.T.) a unor clădiri vechi și ni-SE AUDE ? Deși de cir- velarea terenului. O im- ca 6 luni, locatarii blocului portantă contribuție la cx- nr. 7, strada Saturn — Pe- tinderea și întreținerea par- troșani reclamă la E.G C.L. cului o aduc uteciștii Intre- starea deplorabilă a parte- prinderii de, confecții Vul- rului (două apartamente, can care au luat în patro- distruse și părăsite „alimen- najul lor Parcul tineretului. tează“ cu apă tot parterul), locatarii fiind nevoiți să umble cu cizme de cauciuc (cine are...!), Nimeni nu ia Rubrică realizată de 
Dan STEJARUmăsuri ? (T.A.)„PARCUL TINERE TU- LUI" dini centrul orașului Vulcan a crescut în această

*
I

J
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Dcvenită tradițională, „Săptămîna cul- 
tural-educativă „Flori de mai", organi
zată la Lupeni este integrată organic 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei”, și se înscrie printre manifestările 
care reunesc an de an valoroase forțe 
culturale și artistice — adevărat mo
ment de efervescență spirituală nu nu-

— Ce va reprezenta a- 
ceastă nouă ediție, a IV-a, 
a săptămînii cultural-edu
cative „Flori de mai” în 
viața oamenilor muncii din 
Lupeni ?

mai al orașului Lupeni, ci al întregului 
municipiu.

Pentru a afla . . ____________  ...
ediția din acest an ne-am adresat tova
rășului Ion Pădureanu, președinte al 
Consiliului orășenesc de educație politi
că și cultură Socialistă, organism sub e- 
gida căruia

amănunte referitoare Ia

au loc manifestările.

manifestări ce se a- nuhță a fi deosebit de bogate, avînd caracter înter- județean și la care vor participa ea invitați, personalități ale artei fotografice și cinematografiei.

Viitorii specialiști, oameni cu 
vast orizont spiritual

— Prevăzută a se desfășura între 16 și 25 mai, ediția a IV-a a săptămînii cultural-educative „Flori de ihai", în fapt o decadă a culturii, va însemna, fără îndoială .unul dintre 'evenimentele culturale majo
re din viața orașului. Oameni de cultură, artiști a- matori și profesioniști tim municipiu ca și invitați din întreaga țară — personalități marcante ale vieții noastre culturale — vor fi prezenți în cadrul manifestărilor politico-educative. Organizatorii, Consiliului o» rășenesc de educație politică și cultură socialistă, Comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă, consiliul orășenesc al sindicatelor, Comitetul orășenesc ai U.T.C. și organi-

zația pionierilor, s-au străduit ea manifestările din a- cest an, cînd întregul popor a sărbătorit cea de-a 65-a aniversare a creării partidului, să se desfășoare la un înalt nivel calitativ.
— Vă rugăm să mențio

nați cîteva dintre cele mai

20 mai, la I.M. Bărbăteni, în cadrul „Zilei brigadierului și maistrului", masa rotundă cu tema „Preocupările colectivului de la I,M. Lupeni pentru creșterea producției și a productivității muncii pe baza mo dernizării tehnologiei de extracție" acțiune ce Va a-

— Dintre spectacole ?

Săptămîna cultural-educativă, la Lupeni

importante acțiuni progra
mate în cadrul acestor ze- 

? ce zile.— Rețin atenția acțiunile •politico-educative organizate în sprijinul creșterii cantitative și calitative a producției. De altfel, aceste zile au fost declarate „Decada producției-record" în toate întreprinderile o- rașului Lupeni. Dintre ac-' țiunile politico-educative în sprijinul producției amintesc expunerea „Creșterea responsabilității fiecărui om al muncii față de realizarea producției zilnice de cărbune", programată marți,
actor

Oaspeți ai Văii

— A cîta oară în Petro
șani ?— Sînt pentru prima dată în orașul minerilor.

— încercați o definiție a 
rîsului ?— M-ați pus în încurcătură. O definiție... A produce rîsul e lucrul cel mai greu. A ști să rîzi iată o ■adevărată filozofie a rîsului. Rîdem de greșelile din jur, rîdem uneori doar din plăcerea de a trăi.

— Ce ați simțit în fața 
publicului din Petroșani ?— Sînt după 10 ani de turnee prin, fcuropa și A- nierica. : Șpectăcdlul de la ■Petroșani este primul spec-

vea loc în ziua de 22 mai,
la I.M. Lupeni,

— Care sînt acțiunile cu 
caracter eultural-științific ?— Aș aminti consfătuirea interjudețeană pe tema bolilor profesionale, pe care o va organiza spitalul orășenesc cît și acțiunile pe care, în toate unitățile de pionieri, micii purtători ai cravatei roșii cu tricolor și le-au programat în cadrul „Săptămînii pionieri ci". Menționez și expozițiile de„ex-libris", artă fotografică și artă plastică și festivalul filmului de ama

—- Pentru mineri, pentru toți oameni muncii din liras, săptămîna cultural-ar- tistică va însemna și posibilitatea de a participa la spectacole de înaltă ținută, Vor veni în mijlocul minerilor corul „Madrigal", dirijat cu inegalabilă măiestrie de prof. univ. Marin Constantin, artist emerit, o delegație de compozitori condusă de prof. univ. Ni- colae Călinoiu. Vom organiza în acest an un festival al muzicii tinere în zilele de 24 și 25 mai, o seară de teatru cu participarea colectivului Teatrului popular „Ana Colda". Suita de manifestări se încheia cu un spectacol gală ce va fi organizat stadionul „Minerul".Așa cum spuneam începutul discuției noastre, Vom asista, timp de zece
va 
de 
pe

lazile, la un amplu program de manifestări — expresie a potențialului creator de care dispun oamenii munci) din orașul Lupeni.
Interviu consemnat de

4LEXANDRESCU

Mihai Ciucă este ceea ce cronicarii de teatru 
numesc „actor total". Cîntă, dansează, recită, stă- 
pînește perfect pantomim», intră cu nonșalanță în 
domeniul iluzionismului, subjugîndu-și ascultătorul. 
L-am urmărit recent, la Petroșani, în sala cinema
tografului „Parîngul", cu ocazia medalionului cine
matografic „Geo Saizescu". In cele aproape 30 de 
minute cit a stat pe scenă, am citit în privirea lui 
Mihai Ciucă acel freamăt pe care actorul de come
die îl are atunci cînd poate aduce spectatorului bu
curia rîsului, a tisului sănătos; un „Păcală” contem
poran', înveșmîntat, nu în costumul popular, ci in
tr-unui obișnuit. Un Păcală citadin, pe care am 
avut privilegiul de a-I aborda cu o inevitabilă între
bare :troșani am jucat la Rio de Janeiro. In sală, în timpul mieroreeitalului meu, am simțit o emoție deosebită. I-aș spune „bucuria de a juca acasă, pentru ai tăi".

Jiului ?— Cu toată dragostea. Aș veni oricînd la Petroșani să joc alături de colegii de la Teatrul de stat „Valea Jiului". Aveți în Petroșani actori cu care este o plăcere să colaborezi. Și îrică ceva. Vreau să revin în Valea Jiului pentru tacol pe căre-1 dau în tară - a cunoaște munca mineri- clupă turneu. înainte de Pe- lor. Minerii pot cunoaște,

din sală, măcar o parte din munca noastră, dar noi, oamenii de artă, < mult mai puțin muncii lor. Iată
— Veți reveni in Valea Cînd voi reveniJiului, voi vizitao

Rod al pasiunii pentru frumosExpoziții personale la Muzeul mineritului din Petroșani în anii 1984, 1985 și 1986; participare la expo- ' ziții colective în 1978 —Festivalul Națmnal „Cîntă-, rea României" și în 1986 — Lupeni. .Am citat principalele date din activitatea artistică a Elizei Mirean, cea al cărei nume se află pe afișul expoziției de pictură deschisă la Muzeul mineritului.Intitulată sugestiv, „O- magiu", expoziția este dedicată sărbătoririi a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român și e- voeă prin mijloace de’ exprimare adecvate, realizările economieo-sociale din Valea Jiului în perioada de .

strălucite împliniri denumită pe drept temei. „Epocă Nicol ae Ceaușescu".Lucrări ca „Prînzul minerului", „Peisaj din Valea Jiului", „Peisaj montan", „Omagiu", „Primăvară revărsată", „Flori de mai" și „Irizări", ca să numim pe cele mai reprezentative, demonstrează o marea putere de a sintetiza, de S surprinde toi ceea ce pulsează pregnant și revelator în viața contemporană a Văii Jiului. In- vitîndu-vă la această expoziție, nu facem altceva de» cit a vă îndrepta pașii Spre o cronică pictată a vieții și muncii oamenilor exprimată prin mijloace artistice.
Alexandru TATAR

. între licee. Aceeași unitate școlară poate raporta realizarea a 80 la sută din planul economic, peste 5000 de ore de muncă patriotică efectuată de elevi de Ia 1 ianuarie și pînă azi, 1275 ’ de participări la faza pe școală a concursurilor pe 
meserii, 25 de premii și mențiuni la nivel județean, 7 distincții la nivel republican și un procent de promovabilitate de 92,5 la sută.Mîndria liceului — Beatrice Abraham, Mihaeia Ca- Isae, Cătălin seu, Ianoș i, Gabriela Mihaeia Kelc- talentați, iubi-

In sala Teatrului de stat „Valea Jiului", în fața a peste 300 de spectatori., pă-' rinți, cadre didactice și e- levi, duminică, 4 mai, sub genericul „Tinerii cîntă patria și partidul", am fost martorii Unui vibrant moment artistic, spectacol sus
ținut în exclusivitate de elevii Liceului de matematică» fizică din Petroșani. Am urmărit pe scenă formații artistice excelent pregătite, țineri cu reale calități artistice care ne-au purtat în lumea muzicii, versurilor și dansului.Corul de cameră al liceului, formație laureată în ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României", — etapa republicană, soliștii Mihaeia Bustucliină, Corina Drăgan, ®ta I’rișca, ultimul — deținător al premiului I la nivel național pentru chitară clasică, grupul de recita? tori, formațiile de dans tematic, modern și popular, grupul vocal folcloric, formația de teatru, recitatoarei Octavia Stăncioiu au reușit să dea un spectaca1 omagial bine realizat, care a degajat o tinerețe, deAnalizînd ce luminile stins, iar interpreții se află din nou în săli de clasă, laboratoare, ateliere școală,, putem spune că ne-am în- tîlnit pe scena teatrului cu aceeași atmosferă de muncă intensă, cu caro ne -în- tîlnim în întreaga activitate a celor 600 de elevi ai liceului, activitatea ce i-a dus pe locul I pe județ în întrecerea socialistă în linul trecut și locul I pe ju- trecerea utecistă

atmosferă de entuziasm,acum, după rampei s-au

proș, Alin 
George D a r o c z Marchidan, men, tineri toii ai științei și culturii, ai frumosului. Se poate spu
ne, urmărindu-le rezultatele, prezențele pe scenă, activitatea la clasă, că elevii acestui liceu au, intr-adevăr puse bazele unei culturi generale.Să amintim și cîțiva dintre cei care zi de zi, la catedră și în afara ei, dincolo de activitatea științifică, desfășoară o largă muncă de educație multilaterală, cu alte cuvinte oameni care-și înțeleg pe deplin munca de cadru didactic ea muncă politică în dome- ' niul culturii: Cornel Platon, directorul liceului. Maria Marge, Laura Mișulescu, Margareta Ru.su, Aurora Turcii, Nicolae Cherciu, Ion Dărăbanț, Valeriu Piscoi, A. dolofan. Lor li se a- daugă instructorii formațiilor artistice, oameni la fel de pasionați de meserie. Florin Ion Piscoi. Plaur, Vasile Pop,Cimpoieru, Juliana

AL HORAȚIU

mina.
F eres t r e
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Interviu consemnat de 
. II. DOBROGEANU

cunoaștem realitățile i de ce, in Valea i neapărat

Uteciștii de Ia Liceul 
de matematică-fizică din 
Petroșani, pe scena Tea
trului de stat „Valea 
Jiului", în spectacolul 
„Tinerii cîntă patria și 
partidul".

)

i* _...ț oraș în care se întoarce
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Cu trei ani în urmă, salutam, în această pagină, debutul editorial al lui Ovidiu MoceanU, prozator ce și-a trăit adolescența și anii de școală în Lupeni,,mereu. Frumoasele calități artistice relevate i acel prim volum (O pri - 
vire spre Ioan, proză scurtă, Editura Dacia, 1983) își afla împlinirea deplină, matură, în noua sa carte, romanul Fii bi
nevenit, călătorule (Editura Dacia, 1986). Conceput la modul simfonic, cu pretențioasă dozare a substanței narptiv-melodice, a fluxului memoriei și al trăirilor, romanul urmărește, într-o viziune originală consecințele psihologice (și nu numai acestea) ale desprinderii de locul natal. Satul Colina, asemeni celebrului ținut Yoknapatawpha ăl ameri-

Fii binevenit, călătorulecanului William Faulkner, este, pedtru Teo (Teodor Marcu) și pentru alți consăteni ai săi, trecuți că și el la profesii și la o viață ufbană, un existențial punct de referință și un perpetuu miraj. Sa- în tul, vatra, i-a marcat pen-

treptat, Aceasta v asigură sinuoscă să-și piardă, căldura originară, e și metafora ce unitatea fluxului al discursului epic, fiindtotodată și un principal e- lement de modernitate al romanului. Plecînd din <Jobna, Teo se apropie și
ROMAN DE OVIDIU MOCEANU

tru totdeauna și de a- ceea, fie că o idealizează, . fie că o . repugnă, pentru ei toate drumurile, concrete ori spiritual-afective, duc. spre Colina. Pentru Teo, intelectualul, Colina e o obsesie răscolitoare. Substratul crizei personajului îl constituie ideea că satul, prin plecarea unor locuitori aj lui, a intrat într-un proces entropie, asemeni universurilor care, în expansiunea lor. ris-

mai mult de ca, îndreptîn- du-se spre Colina, el simte că se îndepărtează; mereu reveniri și plecări, sătul e punctul de iradiere și, în același timp, de convergență' a trăirilor, impresiilor și amintirilor, fiecare dintre ele dcclan- șînd altele: „Caruselul impresiilor, în cele din urmă impresii -la impresii, nu putea fi oprit4. Această reacție în lanț, provenind din „explozia" nu-

cleului Colina, constituie materia epică a romanului, un. epic impregnat cu fin lirism. Ieșirea din entropienu va însemna neapărat și intrarea lui Teo în limpede fericire; sîn- tem tentați să credem că secretul acelei • fericiri se află tot în Colina, loc a! experiențelor prime, al dragi,stei dinții..Lectură mai dificilă pentru cititorul amator de suspans și de anecdotică ■ • frustă, romanul cucerește prin modernitatea construcției și a scriiturii, prin sinceritatea discursului, prin subtilitatea și acuitatea observației, prin bogăția și sclipirea aforistică ale frazei. Fii bine
venit, călătorule e un denlin succes a! prozatorului Ovidiu Moceanu, căruia îi putem ura: fii binevenit. autorule !

Corncliu RADULESCU

Ru.su
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

memento
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie : Alice ; Uni
rea: Cu mîinile curate ; 
Parîngul : Vară sentimentală.LONE A: Racolarea.VULCAN — Luceafărul: Marele premiu.LUPENI — Cultural : Cîntecele mării.URICANI: Bădăranii.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.

de sănătate a populației. S-a subliniat 
câ, în cadrul programului general de dezvoltare economico-socială a țarii, de ridicare a gradului de civilizație și cultură al poporului, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață ale tuturor membrilor societății, conducerea partidului și statului, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acorda 
O atenție deosebită asigurării sănătății populației, ocrotirii și consolidării familiei, creșterii și educării tinerei generații, menținerii vigorii și tinereții întregii națiuni.■Pentru lărgirea și perfecționarea îețelei de unități sanitare, formarea și specializarea cadrelor, îmbunătățirea continuă a dotării cu aparatură medicală, cu mijloace terapeutice și profilactice, precum și pentru: valorificarea factorilor naturali de odihnă și recuperare a sănătății oamenilor muncii.au fost alocate, an de an, de la bugetul de stat sume importante. In a- celași scop, a fost conceput și pus în a- plicare un cadru legislativ unitar, s'au adoptat acte normative, care așează întreaga activitate medico-sanitara pe principii noi, corespunzător exigențelor puse de conducerea partidului și statului în fața acestui important sector de activitate. Ca urmare ă acestei intense și complexe preocupări, România se situează acum printre țările lumii cu o bună asigurare în ce ■ privește numărul de medici și paturi de spital.Apreciind eforturile depuse, Comitetul Politic^ Executiv a subliniat că realizările cu privire la starea de sănătate și fenomenele demografice nu sînt încă pe măsura preocupărilor partidului și statului nostru^ a condițiilor create. Pornind de la această situație, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, a cerut Consiliului Sanitar Superior — ca organ care poartă răspunderea pentru aplicarea politicii partidului în domeniul sănătății publice — să facă o profund;! analiză a cauzelor care au dus la lipsurile manifestate în acest sector. Îndeosebi s-a cerut să se ia măsuri hotărite pentru ridicarea în continuare a nivelului de pregătire a cadrelor medicale. în special a celor din medicina generală, precum și pentru promovarea mai fermă a măsurilor profilactice, de prevenire și combatere a cauzelor îmbolnăvirilor. De asemenea, s-a indicat să se acționeze eu mai multă fermitate pentru înlăturarea tendințelor spre un consum exagerat și nejustificat de medicamente, precum și pentru reducerea în continuare a fumatului și consumului de alcool, ca obiceiuri profund dăunătoare sănătății. Totodată, s-a indicat să

se aplice cu fermitate prevederile legii privind sporirea natalității și interzicerea întreruperilor de sarcină, creșterea demografică a populației.Subliniind marea răspundere ce revine Consiliului Sanitar Superior, Ministerului Sănătății, direcțiilor sanitare județene în domeniul asigurării stării de sănătate a populației, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut acestora să-și îmbunătățească, în continuare, întreaga activitate, să colaboreze direct, constant și eficient cu celelalte departamente, cu organizațiile de masă și obștești în vederea intensificării muncii de educație sanitară a populației, să dea dovadă de inițiativă și de înaltă răspundere profesională și civică în soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică e- xereîtarea nobilei sarcini de păstrare și întărire a sănătății poporului.Comitetul Politic Executiv a examinat, în continuare. Raportul Referitor la acti
vitatea desfășurată, în anul 1985, pentru 
aplicarea legii privind controlul averilor. S-a apreciat că, anul trecut, s-a acționat cu mai multă perseverență pentru apărarea și asigurarea integrității proprietății socialiste a întregului popor, pentru descoperirea și curmarea faptelor ce aduc prejudicii avuției obștești și a cetățenilor. Pe baza legilor în vigoare, au fost combătute cu fermitate sporită tendințele de înavuțire și dobîndire fără muncă a unor venituri, a speculanților, a elementelor corupte, a tuturor celor care, prin faptele lor antisociale, încearcă să lovească în interesele societății noastre socialiste. Comitetul Politic Executiv a aprobat raportul prezentat și a cerut ministerelor, organelor centrale de stat cu atribuții în acest domeniu, organizațiilor de masă și obștești să-și îndeplinească cu înaltă răspundere obligațiile ce le revin din legea privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice,-dobîndite pe căi ne- legale, pentru aplicarea fermă a prevederilor legale față de cei ce se fac vinovați de asemenea acte antisociale și pentru recuperarea integrală a pagubelor produse societății, avutului obștesc al poporului.In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat Planul de mă
suri privind aniversarea a 600 de ani de la 
urcarea pe tron a domnitorului Mircea ce] 
Mare.In cadrul ședinței a fost aprobat, totodată, 
Planul de măsuri privind aniversarea a 
2500 de ani de Ia primele lupte ale popo
rului geto-dac pentru libertate și inde
pendență.Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid și de stat.

13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săpta- mînă (color).— România, plai de dor — melodii populare.— „Umanitate — pace" reportaj realizat cu prilejul Zilei mondiale a Crucii Roșii.— Gala desenului animat.— Autograf muzical.— Popor eroic, glorios partid poetic.— Azi, în anul 65 al Partidului — repor
moment

EUFORIEEuforia victoriei Stelei, în finala Cupei campionilor europeni," a cuprins firesc pe toți iubitorii balonului rotund din țara noastră. Doi conducători auto, care au abuzat această stare psihică, n-au înșelat însă vigilența agenților de circulație din municipiul nostru. Euforia lor era de natură... bachică. Și astfel, Tiberiu Grozoni (4 HD 347) și Eugen Scro- buț (1 HD 6610) s-au...trezit cu permisul de conducere suspendat pe trei 

taj la Expoziția o- magială „65 de ani de la făurirea P.C.R.”.-— Eurovision ’86.> — Telesport.14.45 Săptămîna evenimentelor politice.15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia (color).19.45 Floarea din grădină (color).— Emisiunc-concurs pentru tineri soliști de muzică populară. E- tapa 1.20,50 Film artistic : Um
brele verii fierbinți, (color). Producție a studiourilor cehoslovace.22.20 Telejurnal.22,30 închiderea programului.LOTO

EXTRA Sțl 
LOTO

DIN 9 MAI 1986Extragerea 1 : 30 32 127 5 60 87 50 44Extragerea a 2-a : 57 4556 3 4 84 13 40 33.Fond total de cîștiguri:1 221 717 lei, din care ;460 385 lei, report la categoria 1.

NUMERELE 
LA TRAGEREA

MEMENTO

luni. Distracția la pahar, urmată de conducerea sub influența băuturilor alcoolice, costă cam scump.
VITEZOMANIHViteza excesivă și depășirile neregulamentare conduc, în multe cazuri, la suspendarea permisului de conducere. De acest lucru s-a convins, într-una din zilele trecu-te și Tudorel Vulcan (31 HD 2583). Perioada de„carantină” îl va ajuta, sperăm, să înțeleagă gradul de periculozitate, pentru traficul rutier, ba chiar pentru viața lui și a altora, a abatarilor sale.

Telex ■ TelexGama transformatoarelor electrice de mare putere realizate la întreprinderea „Electrpputcre" Craiova s-a îmbogățit cu un nou produs de mare complexitate și înaltă tehnicitate — transformatorul de 110 kV. Transformatorul conceput de specialiști ai Institutului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru mașini, transformatoare și aparataj e- lectric Craiova, are un nivel de pierderi cu 27,5 la sută mai mic dccît cel al transformatoarelor similare care se procurau din import și o masă cu circa 5 procente mai mică. Prin asimilarea sa în fabricație, întreprinderea craioveană contribuie la reducerea cu circa 9 milioane lei a efortului valutar al țării pe fiecare produs realizat și ‘ livrat economiei naționale.
★'La Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca au fost asimilate în fabricație noi utilaje termoenergeti- ce destinate creșterii procentului de extracție a țițeiului în schele, echipa7 mente navale, componente pentru linii de laminare și turbine energetice, prese mecanice și hidraulice. Recent, aici a fost realizată și cea de-a doua presă de 1600 tone forță.

(Agerpres)

RECOMANDĂRIIn deplasările spre locurile de agrement, conducătorii auto au obligația să circule cu multă atenție, protejînd amatorii de drumeții. Atenție deci la spațiul de depășire a pietonilor și bici- cliștilor, mai ales eă mulți dintre ei se deplasează în grupuri 1
☆

Duminică, 11 mai a.c.. 
au dreptul de circulație 
autoturismele proprieta
te personală înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

. .........................................    ■aiaaaaaaaaaaaiaiaiaaaaaaaiaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaiaaaaaiaaaaaaiaaaaa,
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Victoria de răsunet a echipei 
Steaua București, continuă să fie viu comentată

internaționalăpresaStrălucita victorie, a e- cliipei Steaua București, ciștigătoare a „Cupei campionilor europeni” la fotbal, continuă să rețină a- tenția presei internaționa- . le, care prezintă în cuvinte elogioase performanța formației române, deveni- “ tă din seara zilei de 7 mai campioana campioanelor Europei.Sub titlul „Steaua intră in istoria fotbalului”, publicat pe prima pagină, prestigiosul cbtidian sportiv parizian ,;L’Equipe“ arată, printre altele .: „Victoria Stelei este tot ceea ce poate fi mai logic. Acest succes este rezultatul stăpînirii de sine, al organizării și, mai ales, al unui joc mult mai curat decît cel al Barcelor nei. Rapidă în fazele de ieșire din apărare, excelent organizată la mijlocul terenului, unde a făcut o țesătură de pase subtile, formația română a folosit 

cu siguranță toate baloanele”. Ziarul consacră, de asemenea, evenimentului întreaga pagină a treia, făcînd aprecieri deosebit de favorabile asupra jucătorilor și stilului de joc al campioanei- României.La rîndul lor, cotidiane- le italiene, ca și radiotele- viziunea, au acordat spații largi finalei, subliniind meritele incontestabile ale învingătoarei. Iată cîteva dintre titlurile apărute: „Cor- riere dello Sport”; „Portarul Ducadam apără patru lovituri de la 11 m și oferă echipei Steaua București prima coroană europeană”; „In istorica seară de la Sevilla," Steaua — o stea . ca și lolanda Balaș” (campioană olimpică la Roma- n.n.) ; „Portarul Stelei a fost aplaudat și de cei 50 000 de spanioli susținători ai Barcelonei”; „La Gazzetta dello Sport” :

•„Cupa campionilor : triumful României”; „In estul Europei s-a mai născut o stea”, „Tutto Sport": „Steaua cucerește Europa. Românii scot din competiție pe catalani datorită'miracolelor lui’ Ducadam Ia loviturile de ia 11 m“. In articole — toate începute la pagina I — este analizat jocul formației române, caracterizat prin siguranță, acuratețe tehnică și rigoare tactică, toate acestea făcînd din campioana română una dintre cele mai bune echipe din istoria.de 31 de ani a competiției inter- cluburi numărul 1.Trimisul special al a-genției France Presse atransmis un nou comentariu, în care apreciază căSteaua București și-a înscris definitiv numele' în palmaresul de aur' al fotbalului european, aliniin- du-se marilor formații ale continentului, toate aflate 

în elita jocului cu balonul rotund din Europa : Real Madrid, Benfica Lisabona, AC Milan, Internazionale Milano, Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam; Bayern Mun- chen, FC Liverpool. Nottingham Forest, Aston Villa, SV Hamburg, Juventus Torino.Iată cîteva dintre- notațiile ziaristului de. la France Presse : „Plasată de data aceasta în condiții ideale, Barcelona a ratat din nou cîștigarea „Cupei campionilor europeni”, dove- dindu-se . „incapabilă să prindă pe picior greșit defensiva română, fantastică, model al genului prin sîn- gele-rece, organizare, forță atletică. Deși lipsiți de căpitanul și strategul lor, Stoica, fotbaliștii din București au intrat în legendă”.

Clubul sportiv' „Jiul“ 
organizează :

Cursuri de 
inițiere pentru 
tenis de cîmpDe la conducerea Clubului sportiv „Jiul” Petroșani aflăm că în aceste iile vor fi deschise noi cursuri de inițiere Ia tenis de cîmp, pentru copii și tineret. In cadrul bazei sportive a complexului vor fi asigurate rachete și mingi, precum și antren'cri cu pregătire de specialitate. înscrierile se fac zunic, între o- rele 9—12, la secretariatul clubului (strada Lunca nr. 100).Inițiativa clubului este lăudabila eunoscînd că se creează astiel posibilitatea ca un mare număr de a- nlatori — îndeosebi din rîndul copiilor — să-și desă- vîrșească pregătirea într-o disciplină sportivă care : a adus un neuitat prestigiu țării oastre, datorită marilor lenismcni prezenți în cele mai renumite competiții ale lumii.

Mica publicitateCASA de vînzare, 3 camere, bucătărie, baie, curte. Plopilor 8, Petroșani. Informații zilnic, telefon 43755 — 44550. (7944)PIERDUT adeverință absolvire 8 clase pe numele Epure Maria, eliberată de Școala generală nr. 6 Vulcan în anul 1977. O declar nulă. (7935)PIERDUT carnet de student pe numele Asprea Mariana. eliberat de Institutul de Mine Petroșani. II declar nul. (7937)PIERDUT carnet de student pe numele Murgită Ion, eliberat de Institutul • de Mine Petroșani. II declar nul. (7938)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Schuller Eugenia, eliberată. de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (7939)PIEREîUT carnet student pe numele Sivriu Florina, eliberat de Institutul de Mine Petroșani. II declar nul.'(7941)PIERDUT certificat absolvire curs calificare sudor gaze seria B nr. 145622 pe numele Florea Ion. eliberai de Preparația cărbunelui Vulcan — Coroești. 11 declar nul. (7943)
..,,CO1E9WL Dt REOACȚIE: îosif’BĂLAN. loan DUBEK Dorin GHEȚA.'lon 
MUSTAȚA, Simian POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu ȘPÂTARU.
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