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Transmisiune 
directă 

la posturile 
de radio 

și televiziuneAstăzi, în jurul orei 9,00, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ședința de' deschidere a Congresului al III-lea al Consiliilor de conducereale unităților agricole so-
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în spiritul sarcinilor trasate
* .......—-z -      ................ .

de tovarâșul bțlCOlAE CEAUȘESCU
privind creșterea producției de cărbune

Semnificațiile unei permanențe minereșt
Brigada lui Ștefan Alba și-a îndeplinit planul 

cu o lună mai devremesemestrial devreme

Vulcan — emblemă a înnoirilor edilitare din Va 
lea Jiului.

In ultima decadă a lunii mai, în viața colecti- , vului brigăzii conduse de Ștefan Alba din cadrul sectorului IV al I.M. Petrila s-a petrecut un eveniment important. Brigada a îndeplinit sarcinile de plan aferente primei jumătăți a anului. Evenimentul a fost consemnat în ziua de 26 mai. Minerii care muncesc în cele trei abataje frontale ale brigăzii au. raportat, în a- ceastă zi, după schimbul I, extragerea a 21 476 de tone de cărbune peste sarcinile de plan. Este o performanță notabilă, demnă de cuvinte de laudă. Informația cu privire la această performanță minerească am aflat-o de la sing. Clara Blaj, normator in cadiul sectorului Iar in acel moment, cîteva minute înainte IV. ca de

ora 12, pe ușa biroului a intrat Ștefan Alba. Nu era îmbrăcat în haine de șut. Venise, după cuin am a- flat ulterior, ca de obicei, să se întîlnească cu șefii de schimb care urmau să coboare în mină, în schimbul al II-lea. „Lucrez în această săptămînă împreună cu ortacii din schimbul al III-lea, ni s-a destăinuit șeful de brigadă. Dar, zilnic, la începutul schimburilor vin de acasă la mină pentru a discuta cu șefii de schimb. Cunosc astfel în permanență de ce e nevoie pentru a asigura continuitatea lucrului. Astăzi, bunăoară, am aflat că, pentru următoarele schimburi, trebuie asigurate niște scule. Pîri.i la schimbul III voi procura sculele. La începutul lunii mai. 20 dintre ortacii brigăzii

scris la cursurile de poli- pentru a dobîn- meserie. Noi a- telinologie clasi- tavanului de re-
calificare, di încă o plicăm o că, cea a zistență. Dar obținem productivități mai mari — în medie cu peste două tone pe post decît cele planificate, tocmai pentru făptui că dispunem, pe fiecare schimb, de oameni com- petenți, de mineri care știu și lăcătușerie și electromecanică. Dintre cei mai buni oameni ai brigăzii, merită să fie evidertțiați Nicolae Șerban, Constantin, Anton Iordache Porumb/ Boyte, Vasile Herineanu, loan Sipos, Vasile, Iones- cu, Mihai Dumitru, loan Erdos, Mihai Gavrilă, Ște-

Viorel STRĂUȚ

VasileBocos,Iuliu

Deceniul al patrulea al secolului XX se caracterizează pe plan internațional ■ prin ascendența fascismu- -. lui și revizionismului, stimulate de acapararea puterii în Germania ’ ‘ "ianuarie 1933 de naziști. Acest fapt ca în fața clasei toare, a tuturor democratice din noastră, necesitatea zării unui front antifascist, chemat să canalizeze eforturile în .direcția apărării independenței suveranității și integrității teritoriale a României.In fruntea luptei antifasciste și antiimperialis- te, se va situa Partidul Comunist Român, poziția sa pricipială fiind sinte-

după 30 către va ridi- munci- forțelor patria reali- popular

tizată într-o serie de documente cum ar fi rezoluția Plenarei C.C. al P.C.R. din , februarie 1935 în care șe conturează tac-, tica luptei pentru Frontul Popular Antifascist care să grupeze pături și categorii sociale largi, sub- liniindu-se în același -timp necesitatea înfăptuiriiFrontului Unic Muncitoresc ca o condiție esențială pentru realizarea frontului de luptă antifascist. Comuniștii vor milita în practică pentru încheierea unor înțelegeri cu alte partide și grupări ■ politice pentru a răspunde eficient fascismului și revizionismului ' internațional, agenturilor acestora din România, vor crea o serie de organizații de masă și

obștești ționa țării. Printre aceste organizații se numără: Comitetul Național Antifascist, din componența căruia făcea1 parte ca reprezentant al tineretului din București, tovarășul Nicolae Ceaușescu; Blocul pentru apărarea libertăților democratice, Frontul plugarilor, Frontul Studențesc Democrat, MADOSZ- ul. Frontul Feminin . etc., organizații care vor avea un rol important în victoria forțelor democratice în alegerile parlamentare parțiale din județele Hunedoara si Mehedinți din februarie 1936.
Prof. Mircea BARON

legale care vor ac- împotrivii fascizării Printre

(Continuare în pag. a 2-a)

Rolul conducător al organizațiilor de partid —
înfăptuit cu consecvență și responsabilitate

(Continuare în pag, a 2-a)

■

Brigada condusă de Ștefan Alba — sectorul IV — I.M. Petrila, o forma
ție al cărei renume a depășit hotarele Văii Jiului. Foto : T. ALEXANDRU

Calea spre

Revenim la ancheta noastră de la început de an ■'t
Azi, întreprinderea minieră Bărbăteni

IN PAGINA A 3-A

realizări calitativ sporite
cincinal —, a tovarășul 
CEAUȘESCU cuyîntare

Directorul minei, ing. Gli. MODOI, declară :

„în atenția noastră a stat 
și stă în permanență creșterea 

realizărilor zilnice'1

VIAȚA COLECTIVULUI 
ASTĂZI,, CARIERA 
CIMPU LUI NEAG

In actualul s u b 1 i n i 
NICOLAE în magistrala rostită la adunarea solemnă dedicată gloriosului jubileu al partidului 
vom continua să punem 
pe prim plan dezvoltarea 
puternică a energiei și a 
bazei de materii prime, 
aceasta reprezentînd fac

torul determinant pentru 
înfăptuirea programului de 
înflorire economico-socia- 
lă a patriei. Pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii care ne desfășurăm activitatea în domeniul industriei extractive - a- ceastă orientare programatică de referință constituie un nou și puternic îndemn la o muncă fermă, susținută, la intensificarea strădaniilor în organizarea și conducerea întregii activități.; . In acest sens, în întreaga muncă de partid, în. afirmarea rolului conducă-

tor al organelor și- organizațiilor de partid de pe raza orașului Vulcan perseverăm pe calea menită să determine perfecționarea activității noastre și înlăturarea neajunsurilor — cea a muncii concrete în rîndul colectivelor, a oamenilor din sectoarele productive și formațiile de lucru. In acest spirit, ne orientăm în soluționarea sarcinilor complexe ce ne. .. revin în minerit la mineleVulcan și Paroșeni, . la prepa'râția Coroești.Unul dintre obiectivele fundamentale care ne stau în față este acela de a realiza pînă la sfîrșitul cincinalului .o productivitate a muncii cu 30 la sută

mai . i1985. rale bază s-au lună, putere ideea că această cerință nu trebuie privită ca un obiectiv îndepărtat, pentru care mai avem timp să ne organizăm, ci ca o cerință ale Cărei condiții de în .lepiinii e se cer asigurate de pe acum, pas cu pas. Averii în vedere în a-
Aurel BARLEA, 

prim-seeretar al Comitetu
lui orășenesc ile partid 

«Vulcan

mare față de cea din In adunările . genetile organizațiilor de din subteran, care desfășurat în această , a fost subliniată cu

Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

m Laudă omului muncii și creației sale"

In numărul din 14 ia-
‘cuieoro',cBarbatem inModoi ahrm‘'!.., tlc la anchetei noast.e de 
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i-i/în mai, minusul la « este de 4500 tone de
bUle Tovarășe director, ca- 
re" nt cau/ele ce au făcut 
ca, din luna martie, mina 
Bărbăteni să i—— 
rezultate sub nivelul 
cinilor planificate?
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Au par i ai muncii unități economice Petroșani.• Astăzi, la Casa de cultură, Comitetul municipal -al UTC a plJ'_«ramat simpozionul ,.JU_ detul Hunedoara — tră străbună de cultura si civilizație i-v-- Vor participa
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.

calitativ sporite
(Urmare din pag. I)

Realizări tinerești in activitatea 
de muncă patriotică

50 de ani de la procesul 
mililanților comuniști 

(Urmare din l>ag. I)

Calea spre realizări

Săptămîna 10 fost declarată, organizațiilor 1 întregul inunic tămîna tea
— 17 mai a la nivelul T.C. din ipiu, „Săp- în activita- patriotîcă**. zile acți- de- am- . hîr- a- uni- acți- inuneă patriotică

record de muncă
Pe parcursul celor 8 avut loc ample de recuperare aau 
uni șeu iilor metalice și bala.jelor din sticlă, a tiei. Au avut loc, de semenea, la nivelul taților economice, 
uni de 
ale tinerilor în sprijinul producției. După datele .centralizate la Comitatul municipal U.T.C. , acțiunile intense de muncă patriotică au contribuit substanțial la îndeplinirea și depășirea valorică și fizică 
a cifrelor de plan și gaja montelor asumate către organizațiile. tJh bilanț pe ț1 ianuarie - 17-mai

anele U.T.C. perioada ne arată că în majoritatea organizațiilor U.T.C. 1 s-a nitțr cit bine,, cu spirit de răspundere. conducerileorgan izaț i ii< cdlaborîndsțrîns cu organele de conducere ale unităților • economice, găsind împreună cele mai eficiente- căi de valorificare a potențialului.: tehnic, creator al tine- ■ rilor.Cifrele sînt elocvente: aproape 120 000 de oro de muncă patriotică depusă în mai puțin de cinci luni de către tinerii din municipiu; 60 la sută din planul valoric ■ anual realizat. Pe primul Ioc sa situează organizațiile UTC . din orașul Petroșani cu a- p'toape too mii. de lei : ob

patrio- 1UMP, efectuat
a

ținuți clin muncă tică. Tinerii de la spre exemplu, au lucrări de recuperare- deșeurilor metalice și Iu-erijri în sprijinul producției in Valoare de peste 210 mii lei. Studenții Institutului de mine raportează realizări de peste mii lei, in activitatea proiectare. Petroșani, levilor clin cu un total mii lei Ia I,M.proape zațî la ganizația

180 majoritate din de cercetare- Remarcăm, la contribuția e- cele trei licee, i de peste tinerilorAninoasa cu 125 mii lei. : acest capitol. U.T.C. din orașul Vulcan a realizat aproape 375 mii lei, pe primele locuri, in acest clasament al hărniciei și inițiativei aflîndu-se ținerii de la I M. Vulcan, Preparația Corcești și SSH.Surprinde, în text, al muncii bile a tuturor absentă totală a zației UTC dc la l.M.': Pa-' roșeni,- în dreptul i în bilanțul Contabil, realizări din muncă triotică apare cifra ro“. Se cer măsuri ente, credem noi, mai aies sub aspectul organizării muncii.Tinerii mineri de la Petiția, Lunea, Uricani, Valea de Brazi, energetici- enii de la U.E. Paroșeni . se află, de asemenea, pe lor ui i fruntașe. Lor li se adaugă organizațiile U.T.C. din Lupeni, cu peste. 200 
mii de lei.

H. ALEXANURESCU

si a ! • 200 ele a ■ râili-Or-

acest con-responsa- tinerilor, of gani-căreia.la
i pa-i „ze

ci ict-

Toate acestea sînt dovezi concludente că în acea perioadă existau în România, așa după cum sublinia tovarășul N i c o la e Ccai'șescu, „puternice forțe sociale în stare să bareze calea fascismului și să asigure o dezvoltare democratică a României.Din . păcate și - slăbind în acest fel capacitatea.rezistență în fața lului crescînd al mului guvernanții perioadei căutat să lovească înăsprirea legislației timuncitorești, prin
de perico- faseis- și revizionismului.au prin an- în- tărirea aparatului represiv în forțele revolution nare, arestînd spre sfîr- șitul anului 1935 și în cursul anului 1936 un număr însemnat de comuniști și uteciști, cărora li s-au intentat o serie de

procese cunoscute „procese antifasciste* seria cărora un loc important prin ecoul său, îl ocupă procesul de la Brașov, judecat între 27 mai — 5 iunie 19.36 la Tribunalul militar al Corpului V Armată din Brașov, și în cadrul căruia a fost judecat și condamnat tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, va fi în acest proces factorul ho.tărîțor pentru transformarea a- cestuia într-o tribună a luptei împotriva pericolului fascist în conformitate cu linia politică și tactică folosită de P.C.R. eu ceste prilejuri, în vedere bîndită la înalta luptei revoluționare
a-Se avea experiența do- școală a :. un prim moment reprezen- tîndu-1 participarea la activitatea Comitetului Național Antifascist creat în iunie 1933.

Semnificațiile unși permanențe minerești

de brigadă, a maiștrilor. Au crescut și vor crește exigențele organelor și . organizațiilor de partid, față de cadrele de conducere ale sectoarelor și unităților miniere. Li se cere să acționeze ca buni specialiști, să. rezolve prompt și cu Competență atribuțiile ce le revin, să facă dovada, în același timp, că sînt buni revoluționari, că militează pentru promovarea noului, pentru respectarea neabătută a ho- tărîrilor partidului și a legilor țării, au o atitudine înaintată în muncă și viață, constituind exemple pentru cei pe care îi cond uc. (Comitetul orășenesc de partid a ajuns la concluzia că una dintre deficiențele muncii noastre.. că și a comitetului de partid de la l.M. Vulcan constă în faptul că în dese cazuri am urmărit în mod unilateral problemele producției de cărbune, fără a cuprinde ansamblul măsurilor ce sînt determinante în a- cest scop. Evenimentul de la mina Vulcan reprezintă un sever avertisment pentru a nu tolera nimic și- a fi intransigenți în întreaga activitate de partid, a organizațiilor de masă și conducerilor colective față de cele mai mici și aparent neînsemnate abateri și neglijențe.Pornind de la premisa că problemele sporirii producției de cărbune și creșterea productivității muncii, intr-o strînsă concordanță cu cele impuse de protecția și asigurarea securității muncii se cer urmărite cu toată vigoarea, permanent, zi de zi, : eu “ toată perseverența și fermitatea necesare, Și o vom face, cum de altfel procedăm și acum, printr-un control, îndrumare și sprijin exercitate în rînd în abataje, oameni, la locul lor muncă. Ccrînd u-lc menilor ordine și disciplină ne impunem nouă, organizațiilor de partid, comuniștilor, rigori exem
plare de organizare a muncii, de ordine șj disciplină.

cest sens măsurile privind folosirea deplină a capacităților existente, a fondurilor fixe introducerea tehnologiilor înaintate, extinderea mecanizării și altele. Avem înșă în vedere și aspecte pentru care nu ani găsit încă o soluționare corespunzătoare. Există, bunăoară, o discrepanță între activitatea desfășurată de întreprinderile miniere Vulcan si Paroșeni. In timp ce iParoșeniul aspiră:și în acest an la un loc fruntaș în întrecerea socialistă, mina Vulcan are rezultate inegale, în ultima perioadă situîndu- se sub nivelul planului. La ambele mine avem multe brigăzi care lună de lună, deci nu în mod întîmplă- tor, nu reușesc să-și realizeze sarcinile de plan. Punem acum accentul pe examinarea în detaliu a cauzelor reale ale rămîne- rilbr în urmă și insistăm asupra aplicării măsurilor care să determine efecte de durată, căutînd . să înlăture soluțiile și improvizațiile de moment.,: In a- ceastă privință, ca și. în. altele, determinantă este activitatea proprie., .In centrul preocupărilor noastre se află organizarea mai bună a producției și a muncii». întărirea dis- cipli nei și ■ ordini i. Propria experiență ca și ne- împlinirile ne-au convingerea că rru

al comitetului de partid al l.M. Petrila, am aflat ,, că toți șefii de‘ schimb din, brigada condusă de Ștefan Alba sînt comuniști. Recent, în rîndurile membrilor de/ partid aii, fost primiți Ștefan. Caramfil și Mircea Pleșca. Sînt oameni tineri, crescuți Ia .școala muncii de colectivul brigăzii lui' Ștefan Alba. Oamenii brigăzii formează o adevărată familie. Șeful de brigadă consideră că una dintre datoriile- sale de onoare estegrija față de fiecare om, din fiecare schimb. Petovarășul Emil’ fiecare îl sprijină cînd este cazul.: Dar știe Să-i și ceară să fie în rînd eu ceilalți, în abataj. Cuvîn- tul de ordine în brigadă este: „în rîndul nostru nu au ce căuta cei ce absentează nemotivat de la lucru**. Dar și cîștigurile sînt pe măsura eforturilor — în medie între 7 <>00--8 000 lei (>e lună.La temelia performanțelor minerești ale brigăzii se află grija față de oameni, disciplina fermă, competența profesională și hărnicia.

(Urmare din pag. I)ian Codreanu. Sînt meni de nădejde în
•a.ti'.nki. disciplinați și organizatoriadă, competent i și har-buni ăi 1 lucrului pe schimburi. Mulți dintre cei 80 de oameni cîți numără brigada sînt la fel. Succesele ncăstre sînt rodul eforturilor tutufor colectivelor, de pe cele trei scl'ii.iburi. Oamenii hotărâse totul, lai- policalificarea lot este hotărîtoare în învingerea dificultăților cu care ne bataje“.De la Hogman, confruntăm în a-

secretar adjunct
NOUL TREBUIE CĂUTAT

(Urmare din pag. I)re, i s-a acordat creditul r profesional meritat, mai mult chiar i s-a cerut să rezolve probleme difi- ; i ile, de . care depindea > soarta producției. fnves- j tiția de încredere l-a mobilizat, a activizat capacitatea. sa dc gîndire tehnică,— Cînd întîlncști oameni frămîntați de nou, se destăinuia maistrul Predoi, e o plăcere să-i : ajuți. Experimentările, nopțile, pierdute la plan- șetă nu sînt întotdeauna încununate de succes. Nu trebuie să rîzi de nereu- ■gșită,: dimpotrivă, să-l ambiționezi pe cel aflat în cumpănă.Cînd a fost să se repare o complicată combină de înaintare, strun- jirea unor suprafețe sferice interioare și exterioare a dus la impas. 3’impul era prețios. Intr-o noapte Gheorghe Bolea a pus pe iiîrtie un dispozitiv special, asupra căruia se consultase îndelung cu sing.. Filip

tal: economii de timp.de manoperă, randament superior ; dispozitivul este de acum un bun comun. Mai mult, un strungar, Cornel Maier, stimulat de succes, s-a. gîndit să facă și el altul, deosebit in .ceea ce privește concepția.— Nu-i nimic deosebit, remarcă modest rul: Gheorghe nul din cele mai dispozitive. Am doar să văd cum „cartea**, adică ee-am învățat la telmiea din Cluj-Napoca cu practica. M-au pasionat dispozitivele de prelucrări. Am cerut să vin. la I.U.M.P., fiindcă părinții mei sînt din Ponor, sat al comunei învecinate, Pui. Nu e nevoie să scrieți despre mine, cînd voi face ceva deosebit o să vin la redacție să mă lăudați.Acceptăm ideea că inginerul stagiar Gheorghe Bolea n-a făcut deCît să adapteze un dispozitiv, dar investiția de gîn-.jj- .. « S  

In

ai

ingine-Bolea. U- simple vrut bate teoria, Poli-

a demonstrat că se poate mai bine, mai eficient, mai repede, aplicând soluții proprii, acest context, exemplullui poate deveni molipsitor. Ne gîndirn in special la strungurile cu program, de la . secția hidraulică, acționate deocamdată manual, întrunit nimeni nu s-a gîn- dit că e necesară și o mașină de perforat bandă. Mașina de broșat, modernă, de mare capacitate, de la Atelierul mecanic 2, nu e folosită, în- truGt. zgîrciți la tărițe; cei care au contractat-o n-au luat în seamă accesoriile de prins sau rotit piesele etc.Intr-adevăr, vul de strunjit al inginerului Gheorghe Bolea nu .... un utilaj nemaivăzut; era descris în cărți de specialitate, exista în alte u- zine. Stagiarul l-a creat și l-a făcut să funcționeze la I.U.M.P., aceasta este în fapt performanța valoroasă, care a trezit

dispozitiv circular , stagiar este

întărit putem să determinăm un reviriment real în întreaga activitate fără să facem ca toți oamenii să înțeleagă că în minerit disciplina nu- este o noțiune lăsată la aprecierea fiecăruia, ci o cerință obligatorie, strictă, că dîntoțdeauna minării s-au. remarcat prin- țr-p puternică solidaritate, care ă avut la bază disciplina, respectul și răspunderea fiecăruia pentru munca și viața fiecăruia, și a tuturora. Acordînd o atenție deosebită muncii cu lineare om în parte, a- șezăm în prim planul preocupărilor grija pentru întărirea autorității șefilor

primul 
printre 

deoa-

In atenția noastră a stat și stă în 
creșterea realizărilor zilnice"

ții

permanența
(Urmare din pag. I)— In primul rînd, în■ activitatea noastră s-aresimțit lipsa efectivelor. Zilnic lucrăm cu 300 de oameni mai puțip. Dacă : am fi avut acești oameni,sigur realizările noastre ar fi fost cu totul altele. Dar trebuie să arăt că nici condițiile de zăcămînt nu 

au fosț dintre cele 
bune. Rezervele pe scontam în trei abataje frontale din straturile 15 și 5 nu s-au confirmat,, iar la aceste neconfirmări de

mai 
care

I M ;:nBATERt;' LM. Paroșeni este £maatc ° ,dezbatere , cema „Conducătorul ! ~ s?
I eoml£:tut °W*ată ’ ■ dezbaterea va ducătorii unor

pro- om, - dede partid, i reuni con- unor formații

Producției și întărirea dis ccphnei la jpCUl d ri]urt‘ ol fiecăruia. (A1.H.) aflam de I A bPortimentul de siste m A-' zaro ni r- „. Slstemati- lar -.1 1 C°nsihului populai ai orașului Vulcnr, - «1 zona străzilor - ca Bi azilor se dT ziția cetător^r^ la dispo-cuinle în re^m ,3 Cei inteVali^^X'P- ne; informații de in Partinientni ' c°ni- consm^^^Peetivai RĂCORITOARE (Ă'D) Plexul do > KE‘ Com-, 0 le8Ume-fj[ucte

Livezenî a lansaf
de Portocale său ur°?ă Testul u lamiie.

(I,V.) ' ■ subaltermlor săij
cadru fi .G°nstruct°cii din ui brjgazii nr. 20 Pe-a.'u'L aU- Predat bpncfiei- 1101 sPații comerci-

a-e. Este vorba' de comerciale H Sp;1tJ'rul" blocului la Parte-de amenamrto3 cursnnitafe alim^tm/10dernâ. uenia^a cu au- I tei” 1lor lactate si 3 |gerie. (V.S.)' carman- j

I

ț

R“b.r„îcă 7*aHzată de 
Alexandru TĂTAR

lecție și, deci, au trebuit executate o serie de lucrări de pregătiri suplimentare pentru a repune acest abataj în funcțiune, fapt ce a condus la pierderi de producție. La toate aceste neajunsuri trebuie șă adăugăm starea disciplinară, care nu a fost prea bună. Numărul absențelor nemotivate și al concediilor medicale a crescut față de aceeași perioadă a anilor precedenți.
— Lipsa efectivelor și 

numărul mare de absențe 
“emotivate atfjcondiis ia cSutăt sg: existentă sure “o n]unca muncă dîX6 Io< ‘.>Hlede Posturile în cărbune"

deservire. De

™e?br“ ™

cu aproape lob post. Depășiri - Pe tor/ ?i U ceilalti hndSaZ dar... eC°nomic°-financiari,

— Care șînt posibilită
țile de realizare a planului 
în următoarele luni ?— Incepînd din 25 mai. am reușit să ne realizăm sarcinile de plan zilnice și să recuperăm o parte din minusul înregistrat în perioada de pînă atunci. Linia de front existentă ne permite să ne realizăm sarcinile de plan în luna 
iunie, iar pentru semestrul II am început să pregătim noi capacități de producție care să ne întregească linia de front activă.
îo7?6nuluinavemeînat în-CepUtul Alegați pentrC 1 doi rea forței h. recruta- asemenâa am ‘TCi De Șefii de brh<a<l-,dlî‘-tUtr‘!' c.u neri pentru a aduce*^* care aduc îiS7blI’za- Cel ei brigadă S-u2amla Preocupa de ei b.r 3 calificarea Â 1 pcntru

facem tot ce nea *eahzarile zi)n.ce n|Ie Următoare,

efective-

productive.
Ia 
șf

timp.de
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Astăzi, Cariera Cîmpu lui Neag
TELEX DE PRODUCȚIE

Ritmurile de producție au crescut in această 
lună. La ora Ia care s-au tipărit aceste rînduri, 
plusul înregistrat pe luna mai era de aproape 4 500 
tone de cărbune • Intre fruntași, chiar brigada I, 
care exploatează zonele A și C ale carierei, deci punctele de lucru- amplasate lingă satul Cîmpu lui Neag • Și lucrările de descopertă sînt avansate, 
ceea ce va permite punerea în funcțiune a noi ca
pacități de producție, deci realizarea și depășirea, 
ritmică, a sarcinilor de plan la cărbune.• O puternică zestre tehnică asigură, mecanizarea activității de exploatare și transport a sterilului și cărbunelui: 30 de excavatoare, tot atîtea buldozere, 9 foreze, motocompresoare, încărcătoare frontale, autogredere. • Este și firesc să se înregistreze pro
ductivități ridicate, pîrghia importantă și decisivă 
a realizării și depășirii sarcinilor de plan.
• In atelierul electromecanic se acordă o atenție deosebită recondiționărilor. Sînt recuperate și repuse în circuitul productiv tălpile de șenile, repere de la motoare de buldozer, de la motoare de cu
rent continuu • In încheierea acestui „Telex <țe’ 
producție", o declarație a directorului carierei, in
giner SILVIU CONSTANTINESCU, care sintetizea
ză hotărîrea colectivului de muncă de aici: „Ne vom 
recupera integral restanțele acumulate în perioada 
de iarnă, cînd activitatea din carieră a fost mai 
dificilă și vom încheia acest an cu un plus de pro
ducție care să ne situeze în rîndul unităților minie
re fruntașe din Valea Jiului".

Cariera Cîmpu lui Neag. utilaje de mare capaci
tate în dotarea unității.

Brigada a lll-a. 
mecanizareSînt, eu toții, 110 oameni. Electricieni, lăcătuși, strungari, frezori, mecanici. Ei veghează la mișcarea mecanică a carierei. In „gestul" energic al brațului excavatorului se află și competența și orele lor de muncă. In mușcătura adîncă a cupei > de 3 metri’ cubi și juma- . ‘ tăte este încorporată și munca lor, grija pentru ca utilajele să meargă cit ’ ir.ai bine.Sînt, pe scurt, . brigada a 111-a mecanizare. Se numesc Mihai Boghiu, Cos- ' tel Bîseă, Ion Ciochină, cîțîva dintre oamenii de bază ai echipei service, care, sub conducerea maistrului ' Ion Soncoliaș, este prezentă acolo unde este nevoie de ea. de promptitudinea ei. Sînt . oameni iuți Ia meserie, pentru că ei depanează, la fața locului, utilajele din dotarea întregii .cariere, care se. întinde pe o rază de zeci de kilometri. Mai sînt, desigur, și oamenii atelierului electromecanic, adică strungarii. Iordan Barbu, Vasile Stratulat, electricienii auto. Sabin Dinescu, Vaier Timofte, sudorul Constantin Livadă. Ei și colegii lor, împreună cu maistrul Petru Saigiu. șeful atelierului, Iac „operațiunile" mai grele. Sînt chil urgii utilajelor. Dacă cei de la service acordă primul ajutor, ei „disecă" în profunzime și, pe baza „diagnosticului", pun pe senile excavatorul sau buldozerul „îmbolnăvi t“.

BULDOZERUL ȘI CASA— Da, cărbunele merge așa, către sat, casele noastre Sînt pe strat de cărbu- Am auzit că exploatase extinde, și că va tresă ne mutăm.
Nu s-ar putea spune 

e& focul dumneavoastră de 
lAuncă n-ar fi, tovarășă 

Maria Ionică, foarte a- 
proape de locuință...— Păi da’ cum ! Văd prispa casei de pe buldozer.

— Și cum ați ajuns aici?
- - Din Abrud,
— Asta se vede și 

ochiul liber.— Mulțumesc.
— Cînd spuneam aici, 

înțelegeam la carieră.— Păi iun lucrat,

cerere, am dat probă și acum scot cărbune din groapa astă mare; ;
— E ntai greu decît la' 

pădure?

I N T E R V IU 
FULGER

cu

rnai înainte, cu soțul, pe un buldozer, la pădure. Făceam drumuri. Și cînd s-a deschis cariera, și pentru că era mai aproape de casă, nu mai trebuia să plec hăt departe, am făcut
Calitatea cărbuneluilarvagoane" —
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La cabana Bufa

Debut de bun augur in sezonul estivalȘus, în mirifica cetate de piatră a Retezatului ■ s-a instaurat irevocabil f primăvara. In grandioasa căldare Scutura — Bula, dominată de culmile Străunile, Pijule și Ple- ' șa, verdele crud al fagu- 1 iui, arinului si palținu-' lui se confundă cu brîul veșnic vdrde al pădurilor de brazi ce acoperă poalele monumentalelorcreste împodobite țioar : ici-colo de pete imaculate — ultimele mărturii ale iernii. Cu petele; de omăt, pe cale de dispariție, conviețuiesc pilcuri răzlețe de smîrdar, abia răsărite ca niște flame roșiatice, împodobind poienile alpine dominate de jnepeniș.Florile gingașe au împodobit sîmbăta trecută și pălăriile flăcăilor și pieptarele fetelor care se întorceau veseli de la stîna Buta, de la „măsuratul oilor", tradiționalul ceremonial ce inaugurează noul sezon pastoral. Primăvara, cînd oile urcă la munte, la Buta, principalul punct turistic așezat în partea de sud a Retezatului, o veritabilă poartă de intrare în masiv dinspre Jiul de vest, se inaugurează și sezonul drumețiilor estivale. Am fost -martorul acestei inaugurări, în zona și chiar în incinta cabanei. Cam neîncăpătoare, cabana este, trăiește și ceea ce ne-a convins duminică, chiar întinerește, dacă nu prm înhpiri de mari pr >por- ții atunci prin entuziasmul și generozitatea

prietenilor de suflet, sta- pentinele spre cabană pi- tornici ai acestor „munți ai superlativelor", cum le zice scriitorul șir cartograful zonei noastre montane Nae Popescu.Am văzut duminică a- cest entuziasm în ipostaza- sa lucrativă, benefică pentru toți iubitorii muntelui.Tineri și mai puțin tineri. din Urieani, Lupeni, Cîmpu lui Neag, chiar și din Petroșani și Petrila, care au demonstrat . că în folosul turismului pot fi mai mult decît... turiști. Oameni care au ieșit la „întâlnire" cu Buta, eu împrejurimile ei, dornici să respire aerul tare al muntelui, să admire „împărăția" înălțimilor, întreaga fire cuprinsă în suava trezire de [ care■u destinderea, să prindă o acțiune pi i.tiu revigorarea cestui punct turistic, interes național. Am zut tineri călind pe

i
i

ioni de marcaj, saci cu ciment, sau reînnoind gardul din jurul cabanei; am văzut și oameni mai în vîrstă ajutînd la â- menajarea locurilor de popas, la plantarea picoti ilor de marcaj. Erau oameni de Ia diferite întreprinderi și instituții, dar sufletiștii acțiunii au fost membrii cercului ț speo-alpin „Retezatul", de. I la mina Valea de Brazi, ■ ai cercului de delta-pla- norism „Temeț’arji" al Liceului industrial nier Petroșani.In calitate de gazdă, și a fost o gazdă bună, cabanierul Albert Piekny a- vea loete motivele să fie mulțumit că noul sezon.estival s-t inaugurat la Buta sub cele mai primăvară. Oameni bune auspicii. Avea < ț au ținut ca, odată i între- utilă

i

I
I 
)_^.e mai i '-**»*v „«jjzi.... wdrep— ? tate, pentru că entuzias- ț mul și dăruirea tinereas- ț că ce âu pus stăpînire 1 duminică pe cabana Bu- 1 ta sînt de bun augur...’ i

al mi-

Ioan DUBEK

A menajuri cabanei.
Foto : V. POLLAK

Din scrisorile sosite la redacție

— Nu știu ce să spiin. mie nu mi se parc greu. Dar aici sînt multe utilaje, e resant. Și lucrez la un loc _ cu băiatul și fata. El e pe d-u un excavator. UNEX, dar arc și calificarea de electrician. Eh este tehnici-: ană.' I
— Și văd că drumul din

tre carieră și casa dum
neavoastră devine mai 
scurt.

ne.rea bui
— Vă pare rău ?— Eu știu ? Sîntem destul de tineri, mar sînt și copiii, să ne facem o casă ,.:șj mai bună decît asta, în noul centru civic. Cîș-mai tigăm, toți, destul demult maimai inte să ne facem o casă așa cum trebuie.
— Spuneați eă veniți— Părinții mei, în timpul lăzboiului s-au stabilit aici, din Aici am Aici mi-am în- familie. Aici Aici vreau să

Lu mă simt ca fiind Cîmpu lui Neag. copilărit, temeiat o muncesc, rămîn.

Aflăm de la 
organele de stat

e-

Mai multă grijă pentru 
gospodărirea„Locuiesc de aproape două luni pe strada Venus, blocul 2, .scara 1,tajul 1, apartamentul 6, ne scrie cititorul Petru Ciobanu, om al muncii la Preparația Coroești. De la intrarea din strada principală și pînă Ta ultimul se loca- căreianu-iȘi

„Sterilul la haldă, cărbunele în aceasta ar fi deviza luptei pentru calitatea producției în carieră, care depinde de „calitatea pușcării", 
făcută selectiv de artifi- cârcă. în mașinile Sase coloane auto secției buci, nieră respectiva, ales, de modul fluxul calității, vine țentru ca mas să fie ales Ad.icâ , . L*Vommel-eoncasor,undeun- asui ciur se rotește 24 de me'din 24, lăsînd_sa cada ■ „impuritățile . ^Adica ’punctul de încurca e dm «ara Urieani, unde spat gătorul de bulgari aduce cărbunele la granulația de pini la 1* de milnne- tri atît cît prescriu pio- eesele tehnologice din tori' mocentrale, cărora le este expediată această atit^le prețioasă materie puma.

masa uu- Și, mai cum, Pe 
se inter- sterilul ră- din căr- ța stațiarotește 24 de

E, deocamdată, un pî- cărbune, .rîlaș. Modest, ai spune, brigada cu un firicel pe apălim- Tei Cîmpu lui Neag pede, dacă n-ai In felul acesta, a IV-a a Carie- va

bloc — 13, în care află și asociația de tari — este o zonă E.G.C.L. Petroșani acordă nici o atenție, iată de ce fac această a- firmație : din fața Școlii generale nr. 6 „izvorăște" un rîuleț care a dat naștere unui mic și foarte murdar lac (mai degrabă o băltoacă). Ceva mai încolo, în spatele' care se aflăauto-moto, sînt
mai blocului în magazinul două con-

tainele pentru gunoi menajer. N-au fost ridicate nici nu mai știu de cînd.Această situație nu este unică. La fel stau lucrurile pe strada Radu Șapcă din Petroșani — ne informa Ldcreția Timăceanu, locatară în imobilul 31/2 — sau în cartierul Martie din Petrila, spunea Hiriczko ’V-.’ 8ne Velini ir (blocul 4. seara 3, etajul 1, apartamenul 25). Aceste cazuri. 1.» care se pot adăuga multe altele, trebuie nu doar să-i pună pe gînduri pe lucrătorii din unitățile de gospodărire comunală și locativă, ei să le deter- mine o implicare . permanentă în acest proces de gospodărire și. . curățenie pentru că și dumnealor tot în Valea Jiului locuiesc.
ști, din ăvea eîmp deschi-s_vt£ “Arnivi"" de P'odm-ție pustiitor, cu ape _ din, aceșț 'burate. Este unul dm tre micile rîun caje cuig De un strat de cat - bune. De aceea, pentru ai nu stingheri munca oa ' menilor, i se creează"T devenit, așadar, un rîu pe șantier. Stra^* chiul său drum de apa este prins in dungile ba tardoului. Muncitorii m- crocarierei Balouur smt■ nerăbdători sa cunum I țească aceasta „batieia în calea excavatoarelor ș> buldozerelor care s< ot

j

• 4- rio ’ C T DIA< ONVică realizata de ♦ -
foto •. Al, TATAR

din fructuos,fructuos, «...de.al doilea trimestru al anului. Obiectiv care muncesc șt toriștii Dumitru Constantin Ur.. ZoltanOvesia —Vasile Ionița și Toadei lonitâ (care nu întimpla- tor poartă același nume, pentru că srnt tatal ■ șl fiul). Ș‘ am pomenit do.n cîteva nume c...........logul" fruntașilor^ aici de la brigadaIV-a.

pentruexcava- Gheață,Ungureanu, lakab, Eugen și buldozeriștii
din „eața-dea

.Se animale din tată-n fiu Toată vara muncesc sa Și strîngă fin PcnttrUo’S_ Si cositul nu este o mun că nici simplă, nici u șoară, pentru fiecare^ buț de fin consumindu-se mm tă energie. Potrivit zmalei că omul înțelept îș. face vara same și iama -locuitorii din Banița auC adența să-ri stringa entități importante de . _ .1 ' fiecare an paS(’sfîrșitul iernii în- fie căutat finul, Vladislav' An- locuitor d.—
I

cam în sindu-le.„Sprecepe sa
BAa-1dirribrSlul1 de°ocuri. ’Cn S^ in această pri- Xuiâ cei de la Asocia-

^S-uJp^ceea ce nu s-a întmrplat ^u îSÎa n°« avut 600 d-
a“l«-EiSi..» «-■ X <îe Vazi" lCto?Această situa- tie sînt 21 de .locuitoridinJ5ăCuasprijinuI organelor locale 1-

ziua
Wcrurile trebuie limpezite. P^AXie^ lucru cumpaiat ti cu 1 Șf™ plătit. aceasta este o

Rubrică realizata <Ie
y. SPATARU

ABANDONLui Gheorghe Bisan din Urieani i s-a năzărit să nu mai poarte responsabilitatea de părinte, în consecință și-a abandonat familia. Tatăl denaturat a fost condamnat la un an închisoare, prilejul de „meditație" va avea, sperăm, consecințe favorabile pentru remodelarca personalității sale în spiritul îndeplinirii, din convingere, a obligațiilor pe care le are față de familie.
ADEVĂRLegea e lege și în mijlocul pădurii, de acest adevăr s-a convins și Aurelia Baciu din Petrila, lostă gestionara la ICSA și AP Petroșani la magazinul forestierilor din exploatarea Valea Popii. Pentru minusul de 9780 Iei va răspunde în fața eoinpietului de judecată.

f„,teste pedeapsa, niiidcă astfel de „manevre duc întotdeauna 
raierc- dosar peste Ion Mircea riton din Petroșani, _o ‘vdea. A ț
S tarn^a. 'fapta eonstitu^l siiț^u eI hui ciosai gc uui vI

la...
Ha- a eu ograda lui
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Schimb de mesaje 
la nivel înalt 

româno-chinez

Lucrările Congresului 
al XIX-lea al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol1 BEIJING 28 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Hu Yaobang, secretai’ general al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, un călduros mesaj de salut împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului chinez prieten noi și tot mai importante realizări în ope
ra de-- înflorire multilate
rală a patriei.;>.? Exprimînd calde mulțumiri, tovarășul Hu Yaobang 
a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său prietenesc, precum și sincere urări .de fericire și succese 
tot mai mari în nobila și neobosita activitate pe care 
O desfășoară în fruntea partidului și statului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României și înaintarea ăspre comunism./ Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către secretarul general al C.C, al P.C. Ctii- nez a tovarășului Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar ăl C.C. al U.T.C., care conduce delegația de tineret din țara noastră partici

2D J21 LU/ME

pantă la întîlnireă prietenească. dintre reprezentanții tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din Republica Populară Chineză.Relevînd atenția pe care P.C. Chinez a acordat-o pregătirii întîlnirii prietenești dintre reprezentanții tineretului român și ai tineretului chinez, tovarășul Hu Yaobang a urat deplin succes manifestărilor din cadrul acesteia.Tovarășul Nicu Ceaușescu a mulțumit călduros pentru condițiile asigurate desfășurării , cu succes . â întîlnirii prietenești, pentru ospitalitatea și prietenia cu care a fost înconjurată, din primele zile, delegația tineretului român.A fost exprimată convingerea că această importantă manifestare se va constitui într-un prilej deosebit pentru adîncirea cunoașterii reciproce, pentru efectuarea unui larg schimb de experiență privind rolul important ce revine tineretului român și chinez în înfăptuirea obiectivelor construcției socialismului în cele două țări, pentru afirmarea și mai puternică a voinței comune de a-și uni eforturile. împreună cu tînăra generație din întreagă lume, în lupta pentru realizarea aspirațiilor de pace, dezarmare și-securitate ale tuturor popoarelor.

ULAN BATOR 28 (A-gerpres). Miercuri, 28 mai la Uian Bator s-au . deschis lucrările. Congresului al X lX-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. eveniment de o importanță majoră în viața, partidului și a întregii țări.In mărea sală, împodobită sărbătorește, sînt pre- zenți cei 841 delegați, re- prezentînd organizațiile P.P.R.M. de pe întreg cuprinsul țării, precum și 72 delegații ale unor partide, comuniste și muncitorești de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație condusă de tovarășa Maria Ghițulică, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Forumul ' comuniștilor mongoli este chemat să facă bilanțul activității desfășurate de P.P.R.M.
Agendă cosmicăMOSCOVA 28 (Agerpres). In conformitate cu programul de zbor al complexului pilotat „Saliut-7“ — „Soiuz ,T-15“ — „Cosmos- 1686“, miercuri, cosmonau- 

de la precedentul congres, din mai- 1981, și să traseze direcțiile fundamentale de dezvoltare a R.P. Mongole în anii 1986—1990.In ședință de dimineață, tovarășul Jambîn Batmunh a prezentat 'raportul Comitetului Central privind activitatea desfășurată în ultimii cinci ani și principalele direcții ale activității de perspectivă.In ^ședință de după-a- miază, Dumaaghiin Sod- nom, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri, a prezentat raportul „ Direcțiile fundamentale ale dezvoltării e- conomice și sociale a R.P. Mongole în anii 1986— 1990", A-Au început apoi dezbaterile asupra principalelor documente.Lucrările congresului continuă.
ții Leonid Kizim și Vladimir Soloviov, au ieșit în spațiul cosmic —■ Anunță agenția TASS.Starea sănătății cosmo- nauților este bună — precizează agenția.

În preajma vacanțeiPotrivit structurii a- cestui an de învățămînt, primii elevi care vor încheia cursurile — la 14 iunie — șînt absolvenții claselor a XII-£t, cursuri de zi, și a :XIII-a, cursuri serale, ce vor susține examenul de bacalaureat în intervalul 21—29 iunie. La 21 iunie, ' vor termina cursurile cei din clasele a VIII-a. Pînă la 27 iunie, ei vor depune fișele de înscriere în clasa a IX-a, care face parte, împreună cu clasa a X-a, din învă- țămîntul obligatoriu. De notat că cei ce vor dori să urmeze liceele cu următoarele profiluri: marină, pedagogie, muzică, arte plastice și decorative, coregrafiei vor susține probe de aptitudini — între 23 și 28 iunie. La liceele și profilurile unde numărul celor ce vor solicita înscrierea în clasa a IX-a va fi mai mare decît al locurilor planificate se vor organiza probe de verificare a cunoștințelor, între 2 și 4 iulie, constînd din două lucrări scrise: la limba română și matematică — din materia studiată în clasa a VIII-a. Menționăm că Ministerul Educației și învă- țămîntului și consiliile populare județene au luat măsurile necesare cuprinderii tuturor absolvenților clasei a VIII-a din actualul an școlar în învă- țămîntul liceal.La 28 iunie, vor încheia anul școlar elevii din clasele I—VII, precum și cei din clasa a X-a. A- ceștia din urmă vor avea posibilitatea să se prezinte la concursul de admitere în treapta a Il-a de liceu și școala profesională, cursuri de zi și serale,

care în 1986 se va desfășura între 9 și 13 iulie.Concursul de admitere în . învățămîntul profesional constă d.in control medi- / cal — eliminatoriu —' și o probă de aptitudini. Dacă după examenul medical numărul celor rămași în concurs este mai mare decît planul de școlarizare, proba de aptitudini se organizează ca probă scrisă, potrivit reglementărilor Ministerului Educației și In- vățămîntului.Elevii claselor a IX-a și a Xl-a, cursuri de zi si serale, precum și cei din clasele a XlI-a, cursuri serale, vor intra în va- : cântă la 13 iulie.Vacanța școlară de vară va debuta cu sosirea pe litoral — la 30 mai — a primelor grupuri de preșcolari. In zilele următoare, pînă la 4 iunie, li se vor alătura 6 000 de copii din cămine și grădinițe. La Năvodari, EforieSud, Costinești, Mangalia, în tabere cunoscute sub numele: „Luminița", „Cravata Roșie", „2 Mai". „Schitu" aceștia vor beneficia de un bogat program recreativ din care nu vor : - lipsi manifestările cu profil cultural-artistic, educativ, sportiv, excursii și drumeții în împrejurimi, . prezentarea unor filme documentare și de animație. Totodată, în pito- ’ rești stațiuni montane din județele Arad, Brașov, Ca- raș-Severin, -Neamț, Prahova, Suceava, Vîicea vor veni alte grupuri de preșcolari din cămine și grădinițe. Astfel, pe parcursul lunilor de vară, mai mult de 30 000 de*copii se vor recrea în tabere și colonii.
li- ' (Agerpres)

badan Allahverdleva, care are aproape 150 de ani, relatează agenția TASS.Este interesant faptul că un mare număr de center
■ LONGEVIVI■' R.S.S. Azerbaidjan este pe bună dreptate considerată drept p republică a longevivilor. Numărul centenarilor a depășit 14 200, cea mai yîrstnică locuitoa

re a acestei zone trans- caucaziene fiind Ghiul- 

nari locuiesc în orașe, ceea ce pline la grea cumpănă pe acei specialiști ' care leagă neapărat longevița- tea de viață în munți, mai ales în localități rurale.
AVERTIZAREUri nou sistem de avertizare timpurie împotriva cicloanelor a fost amplasat pe coasta de șud-est a

Indiei, în statele Andhra Pradesh și ȚamiL Nadu, transmite agenția PTI. Noul sistem constituie un mijloc de avertizare directă a populației de pe coastă despre iminența cicloane-, lor și de alertare a autorităților locale. El constă din 100 de dispozitive care lansează mesaje de a- vertlzare, recepționate prin satelit, după : transmiterea lor de la o stație meteorologică terestră din Madras. Semnalele recepționate activează sirene, urmate de mesaje verbale 

cpnținînd detalii despre cicloanele care urmează să lovească zona respectivă. 'Dacă rezultatele vor , fi pozitive, acest sistem, proiectat la Centrul meteorologic din Delhi, va fi extins și în alte regiuni uncie se produc frecvent furtuni tropicale.
memento

FILMEPETROȘANI — 7 No- 
; iembrie: Căsătorie cu repetiție; Unirea: Toamna bobocilor; Parîngul: Tre- nul de Kraljevo. -PETRILA; Incendiu Ia Krone Yung. . . ; .LONEA: Disparițiemisterioasă. . ,VULCAN — Luceafă

rul: Dispariție misterioasă.LUPENI — Cultural: Se întorc cocorii.URICANI: NocturnăBarandov.

Consiliilor - de conducere ale Unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al Consiliilor I oamenilor muncii din in- ! dustria alimentară, sil- ? vicultură și gospodări- j rea apelor. \20,00 Telejurnal.20,40 Actualitatea în eco- | nomie. |— .Forumului țărani- î mii — exemplare | fapte, de . muncă, i pentru recolte mari, I sigure, stabile. |20,55 Partidul, patria, I poporul (color). Spec- i tacol liferar-muzi- cal-coregrafic.21,25 Epoca Nicolae Ceaușescu — timp al marilor înfăptuiri revoluționare.■ Noua tinerețe a satului românesc.21,45 Telejurnal,

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice - Județene Hunedoara.
In jurul , orei 9,00 : Transmisie directă de la

TV.

Fotbal, divizia B Un gol, multe88)-au fost parate sau respinse de Boitor (culmea, gplgeterul echipei sale cu... ’ patru penaltyuri transformate). O singură dată (55), ultimul apărător bihorean s-a declarat învins, „bomba" lui I.ăsconi a întilnit - n-'unghîm Dttbo’;an“12 Kulcsar - Pu ™ «"Iun X; z'tanta apărare T““ " '«erven,, c t Șl adversarii săi a renta50,11"111 Dife''ența de valoare, deși evi- fi-uk "h 5ia maferiafeat7 handicap mare și pentru faptul cădin Petr°șani au «ț'onat fără nerv, fără o_

JIUL PETROȘANI — ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1—0 (1—0). Minutul 35 — o lovitură liberă, obținută Lăsconi și executată Mulțescu spre Stana reluată stînga al Jiului în ' Parti^ rm1?"10’?1 bmuXeChîsp7
denii șî-au Vîndut c.'°ra' Pielea, pentru in+v c / câu »-> îTitrari cîurp.șa-" 

s7ke°yau Fto^'>n<!■ ■' 1 '9'eseu, din

de de este sec de fundașul colțul întru-

tabăra cealaltă. Pe de altă. parte, apărarea om la om,: pe tot terenul, adat „dispeceratul"în atac doar J.ăsconi simțit în largul său.In repriza secundă, minarea gazdelor a fost și- ..... ...... ........... -dentat,de, cu ;
SjiSsiVv
Pe.linia porții, de: ' S-a pripit în fazele

-_____ " redac,or #ef adjunct, |

incomo-Jiului, s-ado-«euireâ lui Vancea’”’ lentat, cu acci-
x.J .vuncea a preferat șU.■ adversar, în’ i- u sa de capa . de Szucs. !e de fi.

a sa-
uneori

emoțiirizont, nereușitele în corn-, binații au blazat prea repede un puncher de talia îui Vancea, au creat o nefirească stare de ______ AVictoria este totuși muncită și meritată. ~ cum este nevoie de încheia "cursa S°Varî CU • acest context, fost„ n buie; rmm veleitățile c și adevă' I '«ta Sa valoare. daeva- Mena,L v.f°p’a J'wescu, uu), Stana L(PeCh,lț£;a- 
Mulțescu, Dosan y,Vancea (Sălâgean),

n?rvi.De a- o mo-

Ion VULPE

I Mica

da Zorilor bloc 2/34. (8171) 
sei1^-^0137 le8itimație de Spi viciu pc niimnlc» c’1' Gheorghe elEtă P^U IPCVJ Pmrila o > ,de nulă. (8172) " declar
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