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In spiritul sarcinilor trasate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in cuv întarea

rostită ia aniversarea partidului

50 de ani de ia procesul militanților 
comuniști și antifasciști de la BrașovSub semnul gloriosului jubileu al partidului, în cadrul manifestărilor dedicate omagierii împlinirii a 50 de ani de la procesul militanților comuniști și antifasciști de la Brașov, în zilele de 13 și 14 mai s-au desfășurat în cele două mari centre muncitorești — Brașov și Făgăraș — în- cîlniri cu reprezentanți prestigioși ai literaturii din întreaga țară, la care au participat oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, elevi, stu- denți, militari.Participanții la această

vibrantă manifestare au evocat cu profundă emoție momente memorabile din lupta eroică a Partidului 'Comunist Român, în care Un ioc distinct și pilduitor îl are atitudinea exemplară modelul de comportament revoluționar, de în- flăcăiat patriot, manifestat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la procesul de la Brașov, prefigurînd cu putere strălucitele trăsături ale personalității celui care astăzi conduce cu genială clarviziune și aleasă înțelepciune destinele României.Scriitorii oaspeți ai județului Brașov, ceilalți par-

ticipanți la manifestare au relevat cu mîndrie patriotică marile realizări obținute în „Epoca Nicolae Ceaușescu" în județul Brașov, ca pretutindeni în țară, aducînd cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția determinantă /Ia ridicarea economică și socială a acestor străvechi pământuri românești.Scriitorii și oamenii muncii prezenți la această e- moțiorjantă manifestare, a- nimați dc profunde senti-
(Coutinuare în pag a 4-a)

Productivități 
sporite — producții 

suplimentareExploatînd un abataj frontal echipat cu complex de susținere mecanizată CMA5H și combină de tăiere, minerii brigăzii conduse de Teodor Bone alo, din sectorul IV al I.M.Lu- peni, au extras suplimentar, în primele patru luni din acest an, 14163 tone de cărbune cocsificabil. Rezultate la fel de bune au obținut și în prima jumătate a lunii mai, cînd raportează un spor de producție de peste 500 tone cărbune. La baza acestui succes a stat și stă, în permanență, depășirea productivității muncii, care a fost superioară sarcinilor stabilite în medie cu a- proape 700 kg pe post. Obținerea unor asemenea împliniri a fost posibilă prin menținerea utilajelor din dotare în perfectă stare de funcționare prin executarea preventivă a reviziilor și reparațiilor. (Gh. B.) (Continuare în pag. a 2 a)

Schimbul condus de Iosif Kincso, din brigada lui Anton Flospă — sec
torul IV, I.M. Lovea — un colectiv de mineri tineri, mineri de nădejde, re
comandați de rezultatele obținute în subteran.

CALiTATEA CĂRBUNELUI
ocoHAiibda

Din abataje pînă la 
preparație — un „flux 

al responsabilității68Că problema calității cărbunelui constituie, la mina Bărbăteni, o preocupare a întregului colectiv, o demonstrează chiar și simplul fapt că, pe o asemenea temă, se poate discuta la toate nivelurile organizării fluxului de producție -A: de la conducerea minei și a sectoarelor, pînă la brigada aflată în 
frontul de lucru. „In ce: ne privește, lucrînd într-un abataj cameră, în sectorul III, ne declara brigadierul Vasile Fodor, am putea spune că depinde, în mare măsură de noi, calitatea cărbunelui pe care îl trimitem către silozuri. Tehnologia ne permite să alegem sterilul și să-l lă
săm pe vatră". Aspectul este abordat, de ansamblu, de șeful sectorului III, maistrul Haralambie Ena- che, care ne spunea că toate brigăzile din sector 

depun eforturi pentru încadrarea în indicii de calitate. „E drept; încă nu sîntem la nivelul rezultatelor obținute, în acest sens, de colegii noștri de la alte sectoare, pentru că stratul 3 pe care îl exploatăm are un mare procent de cenușă și nu putem folosi culbutarea decît la o mică parte din producția extrasă — între 5 și 8 Ia sută. Dar ne străduim ca, pe cît posibil, să ne apropiem și chiar să ne încadrăm în indicii de calitate".Am început investigația noastră la Bărbăteni din punctul cel mai „dificil" în ce privește obținerea unei calități corespunzătoare a producției, tocmai pentru a arăta că,
C.T. DIACONU

Luna manifestărilor politico-ideologies.
? < cultural-educative și sportive

„laudă omului muncii și creației sa!e“

Luna manifestărilor po- litico-ideologice, cultural- educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" se înscrie ca u- nul dintre momentele de efervescență ale vieții spirituale a municipiului, dobîndind, cu fiecare ediție a sa, o nouă calitate, prin îmbogățirea cu manifestări diversificate tematic și realizate la Un înalt nivel. Această a Vl-a ediție, programată a se desfășura ca de obicei, între
AZI, LA PETROȘANI

Schimb de experiență 
între comitetele și comisiile de femeiAstăzi, la Petroșani are loc un interesant schimb de experiență între comitetele și comisiile dc femei dih întreprinderile și localitățile județului.Manifestarea își propune ca generic „Creșterea con
științei socialiste a femei
lor, a spiritului lor revolu
ționar, factor hotărî tor în 
mobilizarea acestora la în
făptuirea exemplară a o- 
biectivelor celui de-al

Constantin IOVĂNESCU, 
secretai- al Comitetului 

municipal de partid15 mai și 15 iunie va a- duce, fără îndoială, un important salt calitativ în ceea ce privește viața culturală a municipiului, fiecare manifestare fiind purtătoarea unui înalt mesaj politico-educativ. o nouă treaptă în dezvoltarea conștiinței maselor de oameni ai muncii.însuflețiți de recenta sărbătoare a întregului popor, împlinirea a 65 de ani de la făurirea partidului, de magistrala și mobilizatoarea cuvîntare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită cu acest prilej, minerii Văii Jiului, detașament muncitoresc cu profunde tradiții de muncă și cultură, toți cei care trăiesc și muncesc în municipiul Petroșani vor participa la acțiuni politico-educative, menite a îmbogăți orizontul spiritual și a traduce în actul creator

XIII-lea Congres al parti
dului și ale Conferinței 
Naționale a femeilor"..Acțiunea va cuprinde o expunere pe tema „Măre* * țele realizări economico- sociale din municipiul Petroșani în „Epoca Nicolae Ceaușescu". Va fi, de asemenea, audiată expunerea cu tema „Participarea organizației municipale a

(Continuare în pag. a 2-a) 

mărețele împliniri econo- mico-sociale- din Valea Jiului,/ , ;Organizatorii au alcătuit un amplu program de desfășurare. In centrul preocupărilor se .situează acțiunile organizate în sprijinul producției, și care își propun ridicarea nivelului pregătirii teoretice și practice a oamenilor muncii, stimularea fiecăruia în realizarea unei producții superioare cantitativ și calitativ, în mod deosebit realizarea exemplară a sarcinilor de plan la producția de cărbune cocsificabil și energetic.In acest sens, în cadrul „Lunii manifestărilor poli tico-ideologice, . cultural- educative și sportive" sînt programate dezbateri, mese rotunde, simpozioane, acțiuni de propagare a noutăților tehnico-științi-
(Continuare in pag a 2-a)

SimpozionAstăzi, la Casa de cultură a sindicatelor, în deschiderea Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" are: loc simpozionul cu -terna „Dezvoltarea culturii românești în Epoca Nicolae Ceaușescu"..Organizat de Comitetul municipal de cultură și educație socialistă,, simpozionul va reuni personalități ale culturii Văii Jiului, cadre didactice, activiști din domeniul culturii-Vor fi prezentate temele „Dezvoltarea bazei materiale a așezămintelor de cultură din Valea Jiului
(Cont, in pag. a 2-a)

Se desfășoară în ritm susținutPredările la fondul centralizat al statuluiPentru țăranii cu gospodării individuale, a- ceastă perioadă, este caracterizată de eforturi stăruitoare pentru predarea, în ritm susținut, la fondul centralizat al statului . a contractelor de anima'le și produse animaliere. Și în Valea Jiului, consiliile populare acționează consecvent pentru desfășurarea în bune condiții a acestei importante activități. Despre preocupările lucrătorilor de la Consiliul popular orășenesc Pe- ■ trila în această direcție, am stat de vorbă, zilele trecute, cu tovarășul Ioan

Gîngu împărat, secretarul consiliului.
— Care sînt acțiunile 

întreprinse Ia nivelul ora
șului, în această perioadă?— In colaborare cu dispensarul zooveterinar, cu personalul specializat, cu deputății și. responsabilii de pășuni, lucrătorii consiliului popular desfășoară o amplă acțiune de mobilizare pentru predarea la^timp a animalelor și cantităților de produse a-

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Cu anlbiția reușitelor deă minerii sectoru- \ lui IV ocupă de cîțiva ani buni lo- întrece- la Lo-mul t , , - -lucru dere. Abatajul a fel de ______________
cui de frunte în rea minerilor de nea pentru mai cărbune este un bine cunoscut. La bine cunoscut e și faptul că fruntașii formațiilor minei sînt frontaliștii din brigada condusă de Anton Florea, abatajul care a avut și are ponderea decisivă în producția sectorului. A avut și are,

cianul Aurel Nelepcu, și este cît se poate de firească.A batajul brigăzii lui Anton Florea se 
•f V apropie de închi- i intrat

zînd astfel perspective certe unor noi sporuri de productivitate și producție.Dar, pe cît de firească a fost apropierea de hotar a abatajului actual.
însemnări de reporterîntr-o zonă de denivelare a blocului III, producția zilnică scăzînd la jumătate, de la 400 la 180— dar aflăm că putea să nu 200 tone în cîțeva zile.■ ” ” Și aceasta după o perioadă rodnică, de 8 luni, a extins metoda tavanului de rezistență în prima felie a blocului, deschi-

o mai aibă, așa cum putea, și nu doar brigada,
firesc locul cease un că

mime
1 

; I 

de

ț

ci și sectorul, să-și piar- timp în care brigada dă „cadența", să iasă din ritm. Cauza, o aflăm de la șeful sectorului, tehni-«

tot a t î t de este faptul că în lui, în extremitatea laltă a blocului, să nască îri ritm alert nou frontal, o nouăpacitate menită să „acopere" pe cea ieșită din funcțiune. Este panoul \ nr. 37, pregătit și „inaugurat", cu 5 zile în urmă,

de o brigadă la fel vrednică, dar profilată pe lucrări de pregătiri — brigada lui Ioan Ilca. Brigada a săpat galeria direcțională, preabatajul, camera de atac și. ajutat de minerii frontaliști de la Florea, a și pornit a- batajul. Deși o lucrare urgentă, complexă, a fost terminată la timp grație vitezelor de 4—5 ml realizate de brigadă pe zi, în condiții de calitate ireproșabilă. A fost o ultimă și elocventă pro-
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a'
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i.

ei, cum în
Secția de preparare a ' cuarțului din Uricani este 

: o unitate tînără. Majori- |tatea celor Care lucrează aici sînt tot tineri.Despre ceea ce fac în pioducțîe, despre reușesc să se impliceviața, și activitatea colectivului, am discutat cu e- leetricianul Ion Dîngă, secretar, și Aurora Diniciu, secretar adjunct al organizației U.T.C. Colectarea și predarea a peste 20 tone fier vechi, punerea Ia punct a depozitului de materiale, a platformei de minereu, acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a I incintei și împr.ejurimi- I lor, precum și participarea : la acțiunile de înfrumuse- I țâre a cartierelor orașului ■ (în special în zona noilor construcții din cartierul Bucura) •— iată principa- I lele activități în cadrul 1 cărora s-au distins ute- ciștii Florentina Obreja, Virginia Volintinaru, Hilda Găbo, Camelia Iaiic, ( Ion Popescu și Nicolae Pe- ț trescu.

Uteci.știî de ia „cuarț" s-au evidențiat însă și la acțiunile cultural-educative. Echipajul format din ion Dîngă, Ioana Socoles- cu și Liliana Băltaru a cîștigat fazele orășenească și municipală ale concursului „File din istoria U.T.C.", întoreîndu-se de la faza județeană cu un valoros loc III. De asemenea, un succes notabil a repurtat și tînără Mariana Iacobescu care, reprezen- tîndu-și tovarășii de muncă la faza orășenească a concursului de interpretare — muzică populară — a reușit să cîștige locul I.Pentru viitor, uteci.știî dc la cuarț doresc să intensifice acțiunile.de muncă patriotică, să se implice mai adine în acțiunile cultural-educatj^ ale orașului și — ceSff ce n-ar ’ fi rău — să desfășoare chiar cîteva acțiuni sportive în care să fie angrenați cît mai niulți tineri.
a^eeea cedesfășoare ,

Schimb 
de experiență

(Urmare din pagfemeilor lă înfăptuirea planului de dezvoltare eccho- mico-socială în profil teritorial". ■In programul schimbului de experiență figurează vizitarea unor importante obiective economice, sociale și culturale din Valea Jiului — întreprinderea de tricotaje Petroșani, întreprinderea de confecții Vulcan, grădinița cu program prelungit nr. 3 din Petroșani, Secția de hidraulică minieră IUM Petroșani. Teatrul stat „Valea Jiului".Incepînd cu ora 15,muni- avea tema metode folosite comisiile genera- pozi-
cadrul Cabinetului cipal de partid, va loc o dezbatere cu „Forme și de comitetele și de femei pentru Uzarea experienței tive“.

Simpozion
(Urmare din pag l)

Femeile 
mobilizate plenar 

pentru 
îndeplinirea 
obiectivelor

laudă omului muncii și creației saleCa în fiecare an, personalități prestigioase ale culturii și aitei românești vor fi prezente în Valea Jiului pentru a se întîlni cu minerii în cadrul unor microspectacole în sălile de apel sau în cadrul spectacolelor ce vor avea loc în așezămintele culturale din Valea Jiului. Vom a-x vea ca oaspeți de seamă delegația Uniunii Compozitorilor și , Muzicologilor, condusă de președintele ei, prof, univ, Nicolae Că- linoiu, rector al Conservatorului de muzică „Ci- prian Por.umbescu" din București,' corul „Madrigal", dirijat de prof. univ. artist emerit. Vom primi, de ă- semenea, vizitele blului artistic manifestărilor politico-i- Română" și deologice, cultural-educative și sportive, Laudă o- mului muncii și creației sale" și care va fi organizat de către Comitetul mu? nicipal de cultură și educație socialistă, expunerea „Dreptul suprem al omenirii, dreptul la viață, Ia pace —- Contribuția României, a secretarului general al partidului, tova-, rășul Nicolae Ceaușescu, pentru o lume o păcii și .securității" care va avea loc la IUM Petroșani, simpozionul „Județul Hunedoara — vatră străbună de cultură și civilizație românească", organizat de Comitetul municipal al U.T.C., expunerea „Epocă Nicolae Ceaușescu, epoca marilor înfăptuiri revoluționare în istoria României", programată Ia Lupeni, simpozioanele cu temele „Aniversarea a 2 500 de ani de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență" și „50 de ani de Ia procesul luptătorilor comuniști ,și antifasciști de la Brașov — 1936", colocviul de istorie cu tema ..600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare.

(Urmare din pag. 1)fire, menite a veni concret și eficient în sprijinul producției. Amintim dintre ele, schimbul de experiență cu tema „Forme și metode folosite de tele de sindicat și pentru mobilizarea nilor muncii în creșterii mai accentuate a productivității muncii și a nivelului calitativ al producției", prevăzut a a- 
vea loc la Casa de cultură din Petroșani, alte dezbateri^ mese rotunde, simpozioane pe teme de protecția muncii, calitatea producției, productivitate.O bună parte dintre acțiunile prevăzute sînt grupate în săptămîni ale culturii și educației care vor fi organizate în localitățile din Valea Jiului. Vor avea loc patru săptămîni culturale, „Flori de mai", (16-25 mai), la Lupeni, de fapt o decadă a culturii, „Primăvara petrileană" (19—25 mai), Ia Petrila, ..Nedeia vulcăneană

comite-C.o.m. oame- vederea'

8 iunie), Ia Vulcan, și ..Nedeia Tulipanului" (8—15 iunie), la Aninoasa. La a- cestea se adaugă „Săptă- mînile pionieriei" care vor avea loc în toate orașele.Avînd ca obiectiv lărgirea orizontului spiritual al oamenilor muncii, cunoașterea și aprofundarea documentelor de partid, a tradițiilor de luptă ale poporului român, ale clasei sale, muncitoare,: acțiunile politico-educative se" scriu ca una dintre cipalele coordonate acestui amplu grupaj manifestări culturale; Din programul stabilit, amintim : simpozionul „Dezvol- , .......tarea culturii românești Marin Constantin, — în Epoca Nicolae, Ceaușescu", acțiune cu care se va deschide „Luna manifestărilor politico-i-

economico- 
sociale

în-prin- ale de

Alexandru TĂTAR

ia teu
(Urmare din pag D

Noi construcții în cartierul Carpati Petroșani. 
Foto. T. ALEXANDRUCu a de mîine

— garanție a. unor rezultate superioare în activitatea cultural-artistică", pecte ale activității zeului mineritului în derea dezvoltării și
„As-Mu- ve- ______ ______ _ , valorificării științifice a patrimoniului muzeal", „Activitățile cultural-artistice — mijloc important de educare patriotic-revoluționa- ră a tinerei generații", „Cîntecul coral — tradiție și actualitate în activitatea cultural-artistică a Văii Jiului", „Aspecte din lupta și munca minerilor Văii jiului oglindite în folclor și în literatura romană", „Dezvoltarea culturii și literaturii române în Epoca Nicolae Ceaușescu. Aspecte ale vieții culturale din Valea Jiului".

II
l!

ii
II

II

li

' J —oro tone pe zi, ciar ir | > trei zile, întreaga briga-

bă a competenței brigăzii llca, a 1 ...mai. bine zis, care mai de muncă — va ieși pensie și va lăsa în

(Urmare din pag I)la
asi-

dă Florea va trece noul front care va gura, zilnic, timp dev-x*v>-.* ----- ---------------------------brigadierului vreun an, 450 tone de din 15 cărbune, ne spune șeful— după 27 de ani sectorului. Și tot -el a- - • la daugă : „Așa lucrăm noi. ur_ Aceasta înseamnă. pentru mă nu doar realizări de n™ „firesc , „normal ; să prestigiu în deschiderea noilor capacități, ci, inclusiv, o formație omogenă, cu mineri vrednici, ca Gheorghe Humeniuc, loan Moț, capabili de noi reușite. împreună cu minerii Toader Dascălu, Iosif Kaicșo, Mustafa Murvet și Constantin Noa- că, de la Florea, brigada a reușit în 5 zile să . extragă din noul abatajpeste 1500 tone de cărbune.ș— ...am pornit cu 300 —350 tone pe zi, dar în

noi „firesc", „i,..;axxuj. . .... lucrăm ritmic, adică cu gîndul la ziua de mîine, judicioasă i .. i rarea lor la timp. Accas- | ta înseamnă ambiția reu- l șitelor de mîine...". /Reușitele pe acest | an sînt evidente. : i sectorul are de la ?plus I Pe ( 300. •un.

la eșalonareaa capacităților, la asigu-
începutul anului un de 14 000 de tone, această lună plus Totodată, mai are un .■ plus de peste 150 nil și y la pregătiri. Și aceasta | este proba ambiției — i certitudinea reușitelor de J mîine. 7

vă informam
I
I
I
I
I

CONCERT-SPECTACOL. In zilele de 19 și 20 mai, începînd cu orele 17 și 20, ja Casa de cultură a sindicatelor diit Petroșani, sîn- tem invitați de către formația „Savby". Soliștii An- Bo- prezentatorul Ocnegela Similea, Mircea dolan și Ursulescutavianoferă două ore de muzică Ușoară.

COSTEȘTI 1986. Dumi- de premiere, va urma un nică în orașe și comune spectacol se deschide competiția sportivă de masă . „Cupa Cosțești 1986“ la. Volei. Competiția este organizată pentru echipe băieți și fete. Finalizarea va avea loc: în ziua de 31 mai, la.Cosțești.

literar-muzical- coregrafic la care își aduc contribuția și, elevi de la Liceul de matematică-fi- zică din Petroșani. (H.D.)
PREMIERE. Astăzi,. la Deva are loc premierea cîștigătorilor echipei republicane a concursului pe meserii. După festivitatea

BERI CULTURALE. In toate orașele municipiului, sub genericul „Sărbătorirea muncii și entuziasmului tineresc" vor avea lpc sîmbătă, seri culturale pon- tru tineret în cadrul caselor de cultură, cluburilor și în licee. Manifestările

ansam- „ Rapsodia colectivelor artistice ale Teatrului de comedie și Teatrului satiric muzical „C. Tănase".Acestor vibrante manifestări artistice li se vor adăuga prezențele artiștilor noștri, profesioniști și amatori în mijlocul oamenilor muncii, ' dintre care amintim turneul Teatrului de stat „Valea Jiului" în localitățile municipiului, festivalul de muzică tînără de la Lupeni, memorialul de folclor „Gi- cu Popa"; la Petrila, spectacolul de poezie și muzică patriotică „Cîntare României Socialiste", organizat la clubul CFR cu participarea cenaclului literar „Panait Istrati".Luna manifestărilor po- litico-ideologice, ■ cultural-- artistice și sportive „Laudă omului, muncii și creației sale" se va încheia cu „Festivalul de folclor mo- . mîrlănesc", ediția I. Manifestarea ,se va organiza pe platoul din preajma Tulipanului, în Iscroni și va reuni forțe artistice de amatori - din întregul municipiu dind astfel, pe deplin, dimensiunea tradițiilor culturale ale oamenilor muncii din Valea Jiului.

In întreaga Vale a Jiu-: lui,. în aceste zile femeile,’ plenar angajate în activitate^ economico-socialâ a municipiului, obțin ’remarcabile succese în producție — elocvent exemplu de dăruire profesională pentru realizarea xemplară a sarcinilor plan.
• întreprinderea 

confecții din Vulcan, lectiv renumit, prin ducția de înaltă c„I pe care o obține atît pentru beneficiarii interni cit și pentru export, ca urmare a mobilizării exem-, plate a întregului colectiv, raportează realizarea integrală a tuturor indicatorilor de plan și depășirea producției marfă cu 5 la SUtă.
• La Preparația din Pe

trila, harnicele prepara- ratoare raportează noi și importante succese în munca depusă zi de zi pentru a da patriei cărbune de calitate. Reprezentînd 3i ; la sută din colectiv, preparatoarele și-au adus . o însemnată contribuție la realizarea planului la producția netă pe primele patru luni în proporție de 100,4 la sută.• • Aflate în prim-planul muncii de educație a tineretului, cadrele didactice din învățămîntul preșcolar, școlar și liffeal în majoritate femei, sînt plenar angajate pentru încheierea în bune condiții a a- nului școlar și realizarea unui procent superior de promovabilitate.
Horațiu ALEXANDRESCU

e-dede co- pro- calitate

Din abataje pînă la preparațieV

.. asemenea condiții, minerii se străduiesc să livreze cărbune din care să se obțină, în industria siderurgică, atît de necesarul cocs. Pentru că, iată, în sectoarele I A, I B și II cărbunele extras nu numai că se încadrează în indicii de calitate, dar se și realizează depășirea " acestora, prin micșorarea conținutului de cenușă și a procentelor de umiditate. Conducerile acestor sectoare, brigăzile de mineri, paralel cu măsurile întreprinse pentru creșterea producției, a randamentelor pe post, își organizează în așa fel activitatea îneît calitatea cărbunelui să nu sufere cu nimic.De fapt, se poate vorbi de un veritabil flux de producție, în ce privește calitatea cărbunelui trimis către preparație. El

gonetcle cu un conținut ridicat de șisturi vizibile către halda de steril, asi- laîncepe (și este un „start" determinant), așa cum spuneam, chiar din frontul de lucru, de la brigăzile din gurînd o bună plasare abataje. Apoi continuă, pî- operațiunile de claubare". nă la obținerea ției finite", pe „traseu", care are■ „stație terminus" ie minei. Pe acest al calității, se măsuri de ordin tehnic și organizatoric, a căror eficiență ne-o prezintă ingi- 650 să fie amplasat ner Ivan Vitan, șeful biroului de urmărire a producției. In principal, a- cestca vizează separarea fluxurilor steril-cărbune, funcționarea optimă a punctelor de claubaj și de culbutare. „Pe lîngă menținerea în exploatare, în continuare, a stratelor 13 și 5, în blocurile XI, (ele avînd un conținut scăzut de centlșă), vonî aplica cu și mai mare strictețe, „controlul de calitate" la a- ceste puncte, dirijînd va-

„produc- întregul drept silozuri- itincrar întreprind
căr- la res- per- pla-

șînt cuprinse în „Luna e- vardul Republicii blocul ducației politice, revolu- ționar-patriotice și culturii socialiste pentru tineret"'. 92. (T.S.)
OSERVICII NOI. In cadrul Cooperativei meșteșugărești „Unirea" s-a deschis unitatea nr. 88, specializată în lucrări de tapiserie. Această unitate, care face parte dintr-un program de diversificare a serviciilor către populație, se află în Petroșani, bule-

GOSPODĂREASCA, dată cu sosirea primăverii, gospodarii de la I.M. Băr- băteni au început ample acțiuni de muncă patriotică pentru înfrumusețarea incintei. Printre altele au fost zugrăvite clădirile anexe și s-a văruit postamentul de beton al împrejmuirii. Dacă ar mai fi reparată și poarta de intrare, aspectul ar fi și mai plăcut. (G.B.)

Problema calității bunelui este privită, mina Bărbăteni, cu ponsabilitate și în spectivă. De aceea, în nurile de dezvoltare pe viitor a întreprinderii se prevede ca pe orizontul "' .. . unpunct de culbutare de mare capacitate, dotat, prin proiect, cu un cîntar de bandă, cu instalație de sortare, etc. Dacă adăugăm faptul câ pe aici „va trece" întreaga producție a minei, am sintetizat preocupările colectivului de muncă pentru ridicarea calității cărbunelui extras. Preocupare care s-a mate- , rializât, în acest an, prin obținerea de bonificații pentru calitate, echivalente cu peste 12 000 de tone de cărbune.BILETE. Filiala OJT din Petroșani a pUs în vîn- zare bilete de odihnă tratament pentru trele III și IV. privind stațiunile balneare preferate și alte detalii la sediul filialei sau la telefon 41733. (l.B.)
Și trimes- Relații
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Pregătirea profesională 
și-a spus cuvîntulRareori se întîmplă în activitatea din a unei mine ca taj în funcțiune schimbe direcția naintare. Un asemenea eveniment — impus de configurația aparte a stratului — a avut loc în panoul 3, stratul 15, blocul I de la I.M. Paro- șeni. De fapt, nu este vorba de un abataj oarecare, ci de unul echipat cu complex de susținere mecanizată și combină de înaintare, unde se impunea o bună, pregătire profesională. ’ Capătul de acționare al transportorului trebuia ținut a- proape pe loc, iar secțiile urmau să pivoteze, £ pentru ca abatajul să ! ajungă pe direcția favo- 1 rabilă exploatării în continuare. Nu a fost ușor. Unghiul de rotație era de aproape 30 grade.
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i.

subteran un aba- să-și de î-
producti vila fel de cînd pacități de producție, cum a făcut-o și în noul 3, din stratul blocul I, panou pe , și l-a pregătit împreună cu brigăzile conduse Viorel Poșa și Liuță, panou pe știa că-1 va exploata încă de cînd a început conturarea lui. A participat,

producții și tați aproape mari ca și atunci înaintau pe direcție. Dovadă este faptul că productivitatea muncii realizată în acest an de brigada amintită a fost de 14 tone pe post, cu vîr-
<!•(•■■>«■■■■■■■•■■■■■■■

Bârbați care onorează î“Pr„®Tă c“ 
titlul de miner

, așapa-15,care_ deVasile care

(Urmare din pag. D Ino ape De pen-

te restanțele și să raportăm ptedarea integrală a contractelor la fondul centralizat.
- La celelalte animale 

și produse, care ’ este si
tuația ?—. Am depășit sarcinile de predare, la zi, la lină cu 20 la sută și la carne de bovine cu 2 tone. Va trebui să acționăm cu mai multă răspundere pentru predarea cantităților de lapte de vacă.

— Cum se desfășoară 
activitatea la centrele de 
primire și achiziții ?— Avem 5 asemenea centre, care funcționează permanent pentru prelua- 

. rea și achiziționarea animalelor și produselor contractate. Punem accent deosebit pe stabilirea cît mai exactă a calității produselor și onorarea celor-

lalte obligații către producători. In acest sens, unitățile de preluare a produselor contractate au fost asigurate cu cantități suficiente de furaje care se -acordă contractanților.
— In final, vă rugăm să 

evidențiați cîțiva fruntași 
în activitatea de contrac
tări. ' ;— Aș cita pe Dumitru Bunea care a predat, pînă la această dată, 1000 ' 1lapte și mai are de predat .4 viței, Dumitru Herteg, care a predat toți mieii contractați și 70 la sută din laptele de oaie, Nicolae Cic a onorat treaga cantitate de

nimaliere contractate. același timp, am făcut repartizare judicioasă efectivelor de animale „trupurile" de pășune, asemenea, acționăm tru mobilizarea țăranilor cu gospodării individuale la finalizarea lucrărilor de întreținere a pășunilor montane, repararea clădirilor și adăposturilor pentru animale din pășune. Ca preocupare imediată, de maximă. stringență, avem în atenție predarea, pînă la 1 iunie, a îTitrcgii cantități de lapte de oaie, contractată pentru acest an, și a mieilor.
— Adică ?— Adică 500 hectolitri lapte de oaie și. 300 miei. Ne-ain. propus ca, pînă în 25 mai, să recuperăm toa-

la transportul, , . - îna complexuluibrigadă, montarea și punerea funcțiune de susținere mecanizată SMA2 și a combinei de abataj. Este o adevărată mîndrie pentru cei 40 de mineri că și-au pregătit panoul, au montat utilajele din dotare și acum le exploatează la parametri superiori. Din iulie anul trecut și pînă la jumătatea lunii mai din acest an, frontaliștii conduși de Vasile Cojo- __ „„ _______ ... . . caru au extras dinPregătirea profesională tr-un timp relativ scurt tajul respectiv, a minerilor de la Paro- seni și-a spus și de a- . ceastă dată cuvîntul. A tivități mai mari fost necesară executarea cele planificate i unor lucrări suplimentare, care să permită rotirea secțiilor. Intr-un cuvîrit, un examen dificil pentru Vasile Cojoca- ru și cei 40 de ortaci lui, examen care a trecut cu bine. Ba mult, ei au reușit obțină pe fiecare schimburile conduse

•■■•■■•■■■«■■I■■■■■■furi de 16—17 tone, depășind sarcinile de plan,« la acest indicator, cu peste 2000 kg. De la începutul anului, ca urmare a creșterii productivității muncii din acest abataj au fost extrase suplimentar peste 10 000 tone de cărbune. Faptul că minerii din brigadă au reușit să readucă a- batajul pe direcție în-

iarîn-, --- - ■ - lapte, de oaie contractată. Exem-. piele ar putea continua, pentru că avem .oameni care sînt conștienți de importanța activității de contractare la fondul centralizat al statului.

ai fost mai să din ______________ _________ de Constantin Staicu,, Vasile . Crăciun, Constantin Nen- cioiu și Ion Ginghină,

și să obțină în același timp producții și produc- 1 decît ____ , ._______ demonstrează că ei și-au însușit temeinic această tehnologie de lucru, deși nu au 6 experiență prea vastă. Pînă nu demult, mai precis pînă în iunie anul trecut, Vasile Cojo- caru și o bună parte dintre ortacii lui lucrau la pregătiri, asigurînd locuri de muncă pentru ceilalți frontaliști sector. La fel de bine a pregătit și celelalte

aba- peste 21000 tone de cărbune suplimentar sarcinilor de plan, înaintînd cu complexul pe direcție peste 300 ml, adică a- proapc jumătate din întreaga lungime a panoului de 700 metri. Totoda- . tă, prin „evantaiul" care a trebuit să-1 execute cu abatajul în acest an, s-a creat posibilitatea intrării în funcțiune celuilalt panou, care a Idin celuilalt panou, care se £ exploatează în paralel, de i către brigada condusă de țMihai Barbacaru.
Gheorghe BOȚEA

E mai bine să prevenim, decît să intervenimOdată cu sosirea primăverii, fiecare gospodar este preocupat să schimbe înfățișarea curții, grădinii, livezii sau a zonelor verzi. Este o ocupație plăcută și soane Care ignoră regulile de prevenire a incendiilor. dînd foc resturilor vegetale în cele mai neindicate locuri. Focul în aer liber nu se face pe timp de vînt, în apropiere de materiale combustibile, la ■ mai 'puțin de 100 in de pădure și nu se lăsă nes.u- pravegheât.

O altă cauză a incendiilor în acest sezon este jocul copiilor cu focul. Numai bilanțul anului trecut evidențiază că, tot în această perioadă, au ars utilă, Mai sînt, însă, per- circa' 7 hal de pădure, dinau

NOTĂ

Farmacia nr. 21 Lupeni mutată de curînd intr-un spațiu nou, beneficia
ză de condiții optime pentru desfășurarea activității. Foto: Al. TĂTAR

LămurireUri grup de cetățeni, numele cărora ni s-au adresat la redacție Iosif Gedeon, Alexandru Bencovici și Ion Bărbulescu, ne sesizează că depozitul „Compe- trol" Vulcan nu își onorează angajamentul ca, în, fiecare zi de 10 ale lunii, la ora 10, în. „Piața Victoriei", din Petroșani să livreze petrol lampant. Deși promisiunea datează din luna decembrie, în nici o lună nu a venit nimeni să distribuie petrol, dar nici să anunțe care e situația. Adreșîndu- ne la Vulcan, am aflat de la Ilona Tomuș, că, din luna decembrie, depozitul nu a primit petrol. Atunci, de ce nu au fost anunțați oamenii ? (M.B.)

raza municipiului Petro- . șani. Cauza ? Jocul copiilor-cu focul. Iată un caz petrecut în. zona Livezeni: Adomete Elisabeta a rămas, în loc de 3 clăi defîn pentru care a muncit, doar, cu 3 mormane de cenușă iot din cauza jocului copiilor cu chibriturile. Un fapt mai recent s-a consumatîn 5 aprilie a.c. pe ' zele calde, strada Maleia la nr. 170. Totul decurgea normal în familia Ion Ardeleanu care* are în Ogradă oi și vaci. Gospodarul se îngrijise de 'nutreț. I-a mai, rămas 'doar ee au mai reușit să salveze pompierii . , militari. Par acest fapt îl știe mai bine Mihai Trăieloniu care va plăti cele două clăi de fîn, deoarece copilul său, Mihăiță, împreună, probabil, cu alți copii, s-a jucat cu chibriturile lingă cele două clăi care au fost* incendiate. Nu numai copiii, dar și maturii încalcă regulile de prevenire a incendiilor în păduri. In ziua de 3 aprilie, în zona Ocolului silvic Baru, cetățenii au curățat pajiștea, apoi au lăsat aprinse resturile vegetale provenite de la curățatul terenului. Noroc cu intervenția promptă a pompierilor militari care au oprit focul

tocmai cînd se apropia de pădure.Duminică, în 6 aprilie a fost o zi însorită și mulți cetățeni au petrecut-o în împrejurimi sau la munte. Așa au făcut și ing. Florian Pâtrichi împreună cu colegii lui Paul Pîrghie și Paul Dumitrescu, veniți de cîteva zile .de Ia Institutul de meteorologie din ‘ București pentru a reme- ' dia defecțiuni ale. stației de specialitate, din Petroșani. După masă au Iiotă- rît să .se odihnească la soarele care-și revărsa ra- Dar lucrurile s-au schimbat cu totul în- trucît în zona respectivă a apărut un incendiu care se întindea cu repeziciune prin iarba uscată râinasă din. anul trecut. Observînd acest fapt, inginerul Patriciii nu a stat pe gînduri, . ii alertat pe cei pfezenți care, s-au folosit de mături, lopeți și alte unelte existente la pichetul de incendiu al stației meteo Pa-^ : rîng și au început lupta cu focul, izbucnit din neglijența vreunui turist. In--- cendiul a fost stins. Această situație pune în evidență responsabilitatea cetățenească, intervenția promptă și eficientă a u- nor oameni curajoși și hotărîți, dar și neglijența și lipsa responsabilită-: ții civice a altora.
Plut. adj. Ioan JITEA, 

corespondent

Față tn față, cu propria-ți conștiință Povestea îngrijorătoare a unui tînăr aflat în derută' Rareori mi-a fost dat să fericirea ascult, în sala pașilor fericirea pierduți, o mărturisire mai apropiați tulburătoare prin dramatismul ei, decît cea făcută de Constantin M. din Petrila — chemat în judecată de soția sa pentru părăsirea familiei — nu cu mult timp în urmă. Redau, pentru început, prima parte a acestei insolite mărturisiri „...Am trăit cu Ioana E., în concubinaj, mai multe luni, după care ne-am înțeles ca eu să mă despart de soție și de cei trei copii, iar ea să se despartă de bărbatul ei și de doi din cei trei copii pe care-i are cu acesta, pe■ al treilea copil, o fetiță de 6 luni, urmînd s-o luăm cu noi. împreună, am plecat, apoi, la părinții ei...“. Doi oameni maturi, fiecare soț și părinte, se a- runcă orbește într-o aventură extraconjugală, pe cît de josnică — prin patima ei, pe atît de inuma- nă prin consecințe: dezertarea de la îndatoririle elementare de familie, în ideea egoistă de a-și clădi

pe ne- cei mai călcînd, legilepersonalăaltora — lor — astfel, în picioare sfinte ale omeniei.Există, însă, un al adevărului cînd conștiința omului, fulgerată de lumina înțelegerii propriei
moment

SEMNIFICAȚIIsale greșeli, se regăsește pe sine, clupă aspre confruntări interioare. Să urmărim, acest moment dramatic, pe firul mărturisirii întrerupte a lui Constantin M. : „...Cu femeia . aceea, n-am stat. decît cîteva zile, după s-a făcut dor de copii și de ceea ce am lăsat in urmă... I-am spus concubinei să se împace cu soțul ei căci eu mă întorc acasă la ai mei.:.",’
★Un om rătăcit prin hățișurile vieții, pustiit de do-' ruri și chinuit de gîndul că cei trei copii părăsiți îl rriai așteaptă încă, regăsește drumul drept, al virtuții întorcîndu-se Ia casa

care mi

lui. Nu i-a fost deloc ușor, să se biruie pe sine. Față în față cu o conștiință morală anemiată, a trebuit să-și învingă slăbiciunile. Mai întîi, ideea unei fericiri egoiste și iluzorii, alături de concubina sa, cu prețul suferinței altora. Apoi, o patimă răvășitoare, izvorîtă din impulsuri nedecantate încă, acolo subsolul ființei sale, filtrul moralei noi, a în de regulilor conviețuirii sociale. O asemenea luptă rioară capătă accente cătoare, i taza omului aflat la ___pîntii de viață, ca în cazul lui Constantin M....Un cîntec al ușurinței omului (rătăcit) a devenit, prin glasul conștiinței trezite — un cîntec al delității. De acum, în fletul lui Constantin va răsuna mereu, ca poruncă a vieții lui oneste, ecoul unui înțelept și duios îndemn din versul poetului Arghezi : „Și casa ta să-ți fie, zilnic, sfîntă".

intends - mai ales în ipos- ’ i răs-
su- M.o

David MANIU

„Era un client vechi al miliției, ne spune căpitanul Ion Bocoș. La 13—14 ani, fura. Mereu era cercetat. Preventiv, venindu-i- se în ajutor, a fost trimis să învețe o meserie la o școală specială, la Codlea. După terminarea ei, a a- pucat iarăși., pe un drum greșit. A săvîrșit mai multe spargeri în Petroșani, s-a sustras mereu, ascun- Zîndu-se... In final, a ajuns acolo unde îi era locul".Este radiografia unui tînăr în derută, de curînd trecut de 18 ani, Ilie Mihai. Face parte dintr-o niilie dezorganizată. Să cultăm povestea lui Mihai, spusă chiar de A făcut 8 clase la Petro-, șani. Apoi, la școala specială de la Codlea, a învățat meseria de dulgher. Repartizat la Fabrica de mobilă din Petrila, nu s-a prezentat la lucru și s-a încadrat la E.G.C..L, să lucreze cu mama sa. N-a muncit decît 3 'Jurii. După care...Prima spargere — o școală. Era împreună cu âlți

doi răuf ăcători — acum deja condamnați — Dominic Mailat și Sorin Stănică. Au spart un geam la școala generală nr. 5, de unde au sustras o butelie de aragaz și o... trompetă. Butelia au vîndut-o la unchiul lui Stănică, în comuna Buto-
.  __________  * ■

ATITUDINI

fa- as- Ilie el:

iești — Mehedinți, contra sumei de 5000 lei.A doua spărgere — o grădiniță. Tot pe fereastră au pătruns și la grădinița nr. 8 din Aeroport. Au spart biroul directorului. Au sustras mai multe obiecte. Cu „prada" s-au refugiat lâ sora lui Sorin Stănică.. A treia spargere -- o locuință. împreună cu Giani Ardeleanu (prieten cu D.V., care locuia în. respectiva locuință) și Humei’ Valentin, zis „Hoinbre", Ilie Mihai a participat, alături de Sorin Stănică, Sorin Rață, Gtiță Lucian și Constantin Diacoiiu, la cea de-a treia spargere.' A’u „luat" de toate — săpunuri „Fa" și „Re-

xona“, sprayuri, haine, mîncare, un bidon de vișî- nată.Epilog la... miliție. Ilie Mihai stă în fața noastră și nu-și poate alege cuvintele. După ce toate faptele au fost descoperite, s-a ascuns prin subsoluri de blocuri, prin case părăsite. Mînca ce apuca. Fura mîn- care de pe pervazul ferestrelor blocurilor, de pe terase. Degradant.Se ferea de ochii oamenilor de ordine, fugea de cîte ori îi vedea. Cînd a fosț descoperit, a sărit pe o fereastră și a fugit, Inii greunînd misiunea lucrătorilor de miliție. Ilie Mihai era ultima rămășiță a unui . grup parazitar, ai “ membri efectuează pedepse între 6—10 pentru viol’ în grup, turi și spargeri. La _____18 ani și jumătate, Ilie Mihai are. o poveste a vieții, de fapt o poveste tristă și îngrijorătparie. Este la vîrsta cînd ; tinerii de seama lui își aleg o meserie, se desăvîrșpsc ca oaînenjț învață sau muncesc. ■ (M.B.)

cărui deja ani, fur- doar
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50 de ani de la procesul militanților 
comuniști și antifasciști de la Brașov

(Urmare din pag. I)mente de devotament față de politica partidului, dînd glas recunoștinței fierbinți față de conducătorul partidului și poporului, du a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, In care se spune:
'*■■■■■> ■ • ■ 11 ■ • • • ■ ■ • a « • •

Manifestări 
dedicatePeste hotare au avut loc noi manifestări consacrate împlinirii a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român.VARȘOVIA 14 (Ager- pres). La Varșovia, în cadrul unei conferințe de presă, a fost reliefată semnificația istorică a acestui eveniment. Totodată, au fost prezentate înfăptuirile poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, cu precădere în ultimele decenii, de cînd se află tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a țării.

f >■■■*■■■■■RABAT 14 (Agerpres). In cadrul unei manifestări or-PESTE 6 500 de oameni de știință și specialiști în tehnologie din Statele U- nite, între care 15 laureați ai Premiului Nobel, au remis Casei Albe un document în care anunță că nu vor participa la programul „Inițiativa de Apărare Strategică, cunoscut și sub numele de războiul stelelor", transmite agenția United Press International,. UN CUTREMUR de pă- mînt cu magnitudinea de 

înaltele trăsături politice, morale, revoluționare, ilustrate cu strălucire în acele momente dramatice prin poziția din timpul procesului, anticipate prin activitatea dumneavoastră revoluționară din anii care au precedat procesul, aveau să cunoască o permanentă afirmare în toate marile momente care au hotărît

peste hotare 
Românieiganizate de ■ Partidul Progresului și Socialismului din Maroc au fost prezentate semnificația istorică a creării Partidului Comunist Român, rolul său în lupta pentru dreptate socială, libertate și neatîrnare, pentru independența patriei și apărarea suveranității naționale. Au fost înfățișate marile realizări obținute de poporul român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Luînd cuvîntul, secretarul general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, Aii Yata, a exprimat cea mai înaltă ' apreciere față de politica externă activă a României socialiste.

PE SCURT - PE SCURT - PE SCURT4,2 grade pe scara Richter s-a produs în Grecia. După cum informează agenția France Presse, epicentrul seismului s-a aflat în mare la aproximativ 30 km de capitală. Nu s-au semnalat victime și nici pagube matei'iale.NUMEROASE unități de poliție și militare au fost concentrate de regimul militar din Chile în capitala țării pentru o nouă opera

destinul liber și socialist al României, care au făcut să triumfe 1 justețea gîndului partidului nostru.In semn de aleasă stima și recunoștință, de devotament față de idealurile pe care le slujiți cu atîta neobosită dăruire și strălucire vă adresăm, din adîn- cul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 

Știri din U. R. S. S.CHIMIȘTII SOVIETICI mite folosirea colectivă a S-AU ANGAJAT PLENAR tehnicii de calcul. Ea lea- în aplicarea celor mai noi gă laboratoarele unor insti-. realizări științifice. în acti-  tuții științifice care nu vitatea practică productivă, au centre de calcul proprii cu complexul de calcul al Institutului de informatică al Academiei de Științe arelatează agenția TASȘ. Printre ultimele lor realizări se numără producerea unor materiale pentru a- coperiri protectoare împotriva ruginii în industria de mașini agricole. Aceste materiale șe fabrică în prezent din șisturi bituminoase, și nu din țiței ca pînă acum.Tot în ideea economisirii țițeiului, cercetătorii au pus la punct o tehnologie pentru producția de combustibil lichid din cărbune.LA LENINGRAD A FOST CREATA o rețea care per- 
țiune de percheziționare „casă cu casă" în cartierele periferice ale orașului, relatează agenția France Presse. Este cea de-a doua acțiune de acest gen din ultimele 15 zile, prima fiind întreprinsă în cartierele muncitorești ale capitalei. Autoritățile încearcă să motiveze raziile prin a- ceea că poliția s-ar afla în căutarea așa-numitelor „e- lemente subversive".

Ceaușescu, urarea de a conduce , și pe mai departe eu aceeași clarviziune, cu a- ceeași ardență patriotică și cutezanță revoluționară destinele partidului și poporului nostru, pentru ca România să se înalțe mereu demnă și luminoasă, puternică, liberă, independentă între națiunile lumii.

U.R.S.S. In aceSt fel, și acei cercetători din diferite institute leningrădene care nu au la dispoziție computere sau programatori pentru activitatea de proiectare șau cercetare pot beneficia de serviciile complexului academic amintit;După cum relatează a- genția TASS, folosirea tehnicii de calcul în activitatea de cercetare și proiectare face ca productivitatea muncii să crească de 
zece ori.

VULCANUL Sakurazima, 
situat in insula Kyushu 
continuă să erupă, unele' 
cantități de cenușă fierbin
te ajungînd și pe străzile 
orașului Kakoshima, si
tuat în apropiere. Pe o 
suprafață de un metru pă
trat s-au așezat In ultime
le 24 de ore peste 100 gra
me de masă fierbinte. Po
trivit agenției Kyodo, lo
cuitorii orașului au fost 
mobilizați la îndepărtarea 
cenușei de pe străzi.

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea și controlul 
calității mediului înconjurătorDin măsurătorile efectuate pe întreg teritoriul țării a rezultat că în zilele de 13—14 mai a.c., radioactivitatea a continuat să scadă în toate zonele afectate, inclusiv în municipiul București, apropiindu-se de limitele normale și nu prezintă pericol pentru sănătatea populației.

Amenajări rutiere pe traseul 
epre litoralIncepînd din această săp- tămînă, turiștii automobi- liști care se îndreaptă spre stațiunile din sudul litoralului, optînd pentru centura de vest a municipiului Constanța — evitînd centrul aglomerat al orașului — au la dispoziție un nou pasaj rutier, în lungime de 485 metri, care traversează 11 linii de cale ferată ale magistralei feroviare București — Constanța, precum și marele bulevard Filimon 

Sîrbu.
Noul pasaj, avînd 22 de deschideri, între 17 și 30 m fiecare, a fost realizat
memen

FILME
PETROȘANI — î No

iembrie : Alice ; Unirea: Căpitanul răzbunării; Pa- 
rîngul: Superpolițistul.

PETRILAl O fată și 
un băiat.

LONE A: Legenda că
lărețului singuratic.

VULCAN — Luceafărul: 
Toate mi se întîmplă nu
mai mie.

LUPENI — Cultural i 
Hangar 18.

URICANI: Doctorițele.

I. C. R» M. DEVA 
Sucursala Petroșani 

strada 30 Decembrie nr. 1
INCADREAZA 

un tractorist rutierist
Condițiile de încadrare conform Legii nr. 

12/1971 și’ Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la telefonul 

44841, Petroșani.

Legumele și fructele pot fi consumate, după o a- tentă spălare.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 în fiiftitele admise. "
într-un timp-record, cu 20 de luni mai repede față de timpul normat, constructorii din cadrul Antreprizei de căi ferate, drumuri și poduri Constanța utili- zînd tehnologii dintre cele mai moderne, de maro eficiență și productivitate.Serviciul de circulație al Miliției municipiului Constanța recomandă turiștilor automobiliști care vin în această vară pe litoral să aleagă această rută de centură a orașului, mult mai sigură și fluentă.(Agerpres)

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Epoca Si colae Ceaușescu — timp al marilor înfăptuiri revoluționare.20,55 Invitație în studiourile Radioteleviziu- nii. Selecțiuni din Concertul orchestrei 
simfonice a IJadio- televiziunii.21,30 Experiența înaintată — inițiative, e- ficiență.

21,50 Telejurnal.
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în sferturile de finală ale „Cupei României*/ la fotbal

Băieții noștri și-au onorat promisiuneaPrin telefon de la trimisul nostru, Ion Vulpe.Caniculă, o galerie entuziastă a Jiului, iar în gazon o dispută bărbătească dar sportivă, iată datele partidei din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, desfășurate ieri după amiază pe stadionul „Unirea" din Alba lulia..Departe de a acuza diferența de clasă, Jiul a atacat mai periculos mai ales cîtă vreme mijlocașii săi au pendulat cu folos între cele două careuri. De fapt, la ambele porți s-au înregistrat multe ocazii favorabile, atît Toma cît și apărătorul buturilor vîlce- ne, Boldici, remarcîndu-se prjn intervenții curajoase, de ultimă instanță, Sesizînd nesincronizările tandemului central defensiv Baszno — M. Preda, Mulțescu a dirijat cu predilecție atacurile tocmai în acest spațiu, totuși breșele create n-au fost finalizate de Lasconi (min. 2), Băluță (min. 4) și 

Vancea (min. 18 și 21). Replica vîlceană s-a axat pe jocul extremelor. Verigea- nll și Carabageac au servit coechipierilor baloane u- tile care au fost șutate defectuos de Iovan (min. 12) sau Ancuța (min. 33). Introducerea lui Ion Gheor- ghe în locul lui M. Preda a restructurat apărarea chimiștilor ți a permis i- nițierea unor atacuri viguroase, pe front larg.In min. 41 Toma s-a remarcat la șutul cu efect al lui Ion Gheorghe; două minute mai tîrziu Bică a trecut de „jaloanele" apărării Jiului trimițînd balonul în colțul drept: 0—1. In minutul următor, după o cursă pe aripa dreaptă, Lasconi a șutat cu sete în colțul lung, balonul respins de Boldici a fost introdus cu stîngul de Vancea în plasă.In repriza secundă linia mediană a Jiului n-a mai avut prestația de piston, se parca că divizionarii „A" 

vor „eroda" reduta adversă, mai ales prin atacuri susținute pe partea lui Buz- duga. Astfel, în min. 55 după o combinație Bica — Carabageac, Toma s-a declarat învins, dar pe linia porții V. Popa a intervenit salutar. Partida a continuat apoi aidoma unei dispute în ring. Cele două combatante n-au mai mizat decît pe atac; incursiunile solitare n-au avut sorți de izbîn- dă în fața pachetelor de apărători.In min. 74 un balon „plouat" de Mulțescu spre careul advers este întors de Vancea pe lingă Lazăr; în careul mare Boldici n-a mai avut decît soluția faultului. Lovitura de pedeapsă a fost executată slab de ’ Vancea, dar tot el a reluat între buturi balonul respins de Boldici. Jiul putea să se detașeze decisiv în inin.- 85, dar șutul lui Lasconi a interceptat transversala. In ■ căutarea egalării Chimia a mai ratat ocazii prin An

cuța (în min. 86) și Carabageac (min. 88), dar defensiva Jiului întărită cu Neagu, a rezistat cu brio.Așadar Jiul a mai învins o divizionară „A“ în „Cupă", ajungînd în elita semifinalelor. Semn că echipa a crescut în valoare, că lupta pentru repromovare în prima divizia face casă bună cu performanțele valoroase.JIUL : Toma — Buzdu- ga, Merlă, V. Popa, B. Popescu — Szekey, Mulțescu, Dosan (min. 81, Pachițea- nu), — Băluță (inin. 86, Neagu), Vancea, Lasconi.A arbitrat excelent brigade orădeană Mircea Neșu, Ion Car:iman și Iosif Med- veș. ,In celelalte partide s-au calificat Dinamo București, care a învins după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m pe „U“ Craiova cu 6—4 și Victoria București care a învins cu 1—0 pe Oțelul Galați.

Mica publicitateKOVARI Maria mulțumește pe această cale medicului Kiss Lorand și întregului colectiv de la sec
ția chirurgie a Spitalului municipal Petroșani pentru îngrijirea acordată pe timpul spitalizării, salvîn- du-mi viața. (8081)PIERDUT legitimație de serviciu- pe numele Drago- tă Grigore, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar .nulă. (8079)PIERDUT carent student pe numele Anuțoiu Claudia, eliberat de Institutul de Mine Petroșani. II declar nul. (8084)

ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinesc doi ani de cînd nc-a părăsit 
scumpul nostru soț și tată

popa emil (milo
Ii vom păstra mereu amintirea. (8076)

PIERDUT legitimație de serviciu pe humele Kadacs Ștefan, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. 
(7957) ■ "• A '»PIERDUT legitimație de serviciu și legitimație specială pe numele Tanczos Coloman, eliberată de T.M. Dîlja. Le declar nule. (7955)PIERDUT carnet student pe numele Chiper Corne- liu, eliberat de Institutul de Mine Petroșani. 11 declar nul. (8064)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bădu- lescu Constantin, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (8061)
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