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ȚÂRII, CH MAI MULT CĂRBUNE!

Asigurarea producțiilor viitoare-o problemă privită 
cu maximă responsabilitate \za unui program întocmit săptămânal. La toate utilajele se lucrează .proven- cuAcumulând în cursul lunii mai o producție suplimentară de peste 5500 tone de cărbune, I.M. Pa- roșeni se situează în fruntea colectivelor miniere fruntașe din municipiul nostru. Aceste rezultate și tiv, intervenindu-se amibiția de a se menține în fruntea întrecerii pen- echipa service pentru re-tru cit mai mult călbune obligă însă la luarea unor zolvarea operativă a unormăsuri privind asigurarea în continuare a unor producții ritmice. Una dintre aceste măsuri, deosebit ele te sectoarele au de realizare a de plan.

— V-am ruga 
ați acest aspect.— Două dintre sectoarele minei — I și III — au raportat realizarea planului pe cinci luni înainte de termen. La sectorul II au existat unele greutăți datorate tectonicii ză- cămîntului și schimbării u-

Gheorghe OLTEANU

importantă pentru producțiile lunilor următoare, o constituie asigurarea liniei de front. Amănunte, în acest sens primim de la nerul șef ați' minei.
zolvarea operativă a unor probleme ce intervin. Toa- condiții sarciniloring. PETRE TUDOR, ingi-

. "V- ' ■ ■
să detali'

încheierea lucrărilor 
Congresului al III-lea 

al agriculturiiSâmbătă, 31 mal, s-au încheiat lucrările . Congresului al III-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimenta-
ră, silvicultură’ și gospodărirea apelor, care, prin importanța problemelor dezbătute și â hotărîrilor a- doptațe, avînd la bază magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului, președintele Repu-

_____  V» A

blicii, tovarășul . Nicolae . Ceaușescu, se înscrie ca un eveniment de- seamă* în viața social-politică a țării, în dezvoltarea demo-
(Continuare în pag. a 4-a)

E A
Nicolae Ceaușescu, 
de conducere ale

— Minusul de 130 ml pe care îl înregistrăm la lu- , crările de ' pregătiri nu afectează asigurarea liniei de front pentru trimestrele III și IV ale anului. A- ceasta deoarece, în de-al treilea trimestru, sectorul III va intra funcție un nou abataj e- chipat cu complex CMA5H modificat, a cărui capacitate va fi de 2000 tone de cărbune pe zi. Restanța fa-

cel în în

ță de plan la lucrările de ■ pregătiri va fi recuperatăi în totalitate ;.pînă la sfârșitul anului.
— Cum se prezintă si

tuația actuală ?— Avem continuitate la linia de front existentă —- peste 600 ml — pe care o .vom menține și în lunile Complexeleurmătoare.și fluxurile de benzi sînt întreținuteReviziile se execută pe bacorespunzător. (Continuare în pag. a 2-a)

Cărbune 
suplimentar 

planuluiIn ziua de 30 mai, cinci întreprinderi miniere —' Lonea, Aninoasa, Lupeni. Bărbăteni și Cariera Cîmpu lui Neag —■ au extras suplimentar preliminarului 285 . tone de cărbune. Pe primele locuri în întrecerea pentru mai mult cărbune se situează minele Paro- șeni, Lonea și Cariera - Cîmpu lui Neag, ale căror producții suplimentare raportate in cursul lunii mai se cifrează la peste .12 300 tone de cărbune.pentru de șiO notă bună și colectivele de mineri la Aninoasa, Lupeni Bărbăteni, care —. prin producțiile suplimentare realizate în ultimele zile — fac dovada faptului că, mobilizîndu-și toate forțele de care dispun, au pășit ferm pe calea redresării, (Gh.O.)

Succese ale 
preparatorilorConcentrîndu-și eforturile în vederea preparării întregii cantități de cărbune recepționat de la întreprinderile miniere. unitățile aparținând IPCVJ raportează depășirea, de la începutul anului, a indicatorului ducție netă cu peste 22 000 tone de cărbune.In această 1 perioadă, au fost expediate siderurgiei, suplimentar sarcinilor de plan, 3700 tone de cărbune pentru cocs, iar cărbunele pentru energie și brichetele,. realizate peste sarcinile planificate, se cifrează la 215 000 și, respectiv, 19 900 tone.

pro-

Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

flLaudă omului muncii $i creației sale“

la Teatrul de statInfuzie de tinerețe pe scena teatrului minerilor. Aceasta este coordonata principală a noului spectacol montat la Petroșani, o lucrare dramatică modernă, începînd cu elaborarea literară și terminînd 
cu interpretarea. „Auto
rul e în sală" se va juca astăzi în premieră absolută. Sînțem siguri că vom asista la un eveniment teatral. Ion Băieșu, își încredințează o creație „în premieră solută", colectivului

iată,, nouă ab- ar- tistic al teatrului din Petroșani, după „In căutarea

Astăzi, premieră absolută
Valea Jiului“sensului pierdut" montată aici în 1980. Atunci, ne amintim bine, spectacolul s-a constituit în- tr-un memorabil succes, propulsând în lumea realizatorilor de teatru un regizor — astăzi consacrat •— Florin Fătulescu.Să se repete, oare, istoria ? r 'Și in seara aceasta o tînără speranță regizora

li. ai.exandrescu

(Continuare în pag. a 2-a)

HO TARI R
cu privire la adoptarea cuvîntării tovarășului 

rostită la Congresul al III-lea al consiliilor 
unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor 

oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, ca program de acțiune și muncă al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură 

și gospodărirea apelortre socialiste, di'ept Program de acțiune și muncă pentru organele și organizațiile de partid, pentru organele de stat și econo- : mice, pentru organizațiile de masă și obștești, pentru toți oamenii muncii agricultură, industria mentară, silvicultură, gospodărirea apelor în vederea înfăptuirii noii revoluții agrare în țara noastră, creșterii accentuate a producției și productivității muncii, sporirii eficienței economice în aceste importante ramuri și sectoare, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului.Manif estîndu-și cu entuziasm adeziunea deplină față de acest amplu și în- suflețitor document pro-

Congresul al III-lea consiliilor de conducere unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor munții din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor acordă cea mai înaltă apreciere tezelor, orientărilor și sarcinilor de excepțională însemnătate cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, rostită la deschiderea lucrărilor congresului.In unanimitate, cei 11 000 de participanți la hotărăsc adoptarea tării, document de țională importanțădevenirea agriculturii noas-

al ale
din ali-Și

congres Cuvîn- excep- pentru

gramatic, dragostea și admirația nețărmurită față de conducătorul iubit și stimat al partidului și statului nosti u, tovarășul Nicolae Ceausescu, parti- cipanții la congres se angajează solemn, în spirit‘ revoluționar, să dea deplina dovadă a capacității lor de muncă, să mobilizeze puternic toate forțele umane și materiale la înfăptuirea neabătută a planului de producție pe' a- cest an și pe întregul cincinal, a sarcinilor .mărețe ce revin agriculturii, ' industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi a- pelor în cadrul amplului program inițiat de partid de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a patriei spre comunism.
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

Partidului, recunoștința vie a copiilor Văii JiuluiPrima zi din iunie este o zi de sărbătoare pentru tinerele vlăstare ale patriei care îți îndreaptă gîndul curat spre patrie și partid, spre întîiul fiu al țării, tovarășul Nicolae : Ceaușescu, secretarul general al partidului, primîndu-și recunoștința fierbinte pentru copilăria fericită, pentru minunatele condiții de viață de 'care beneficiază pentru a se forma ca cetățeni demni ai unei țări libere și independente, Ziua Internațională a Copilului o sărbătorim îritr-un climat politic și social de generoasă grijă față de om, față de copii, fondul de aur al națiunii noastre socialiste. In acest an, când aniversăm 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, ziua de 1 Iunie dobândește noi semnificații,. tînăra generație bucurîndu-se de . mărețele înfăptuiri ale poporului nostru în e- poca cea mai rodnică a de al îngrădit în învățământulistoriei inaugurată Congresul al IX-lea

gratuitatea asistenței medicale. și sanitare, creșterea alocațiilor de stat și continua grijă pentru - mame și copii, numărul sporit de locuri în crețe și grădinițe, taberele de odihnei în stațiuni bal- ex- neoclimaterice sînt numai - cîteva dintre expresiile elocvente ale preocupării permanente a partidului și statului pentru creșterea și educarea tinerei generații.Pregătindu-se, zi de zi* sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice din școli și casele pionierilor și șoimilor patriei,- copiii harnicilor mineri din Valea Jiului ’ au obținut și în acest an de învățămînt rezultate meritorii la olimpiadele școlare, la concursurile cu caracter tehnico-ști- , ințific, avînd ca deviză îndemnurile, tovarășului Nicolae Ceaușescu la i- naugurarea noului an de învățămînt de a-și însuși continuu „Cele mai noi cunoștințe in toate domeniile de activitate, gătindu-.se pentru a buni constructori ai tilcil i£> iixulcude toate gradele, la valorile științei și culturii, (Continuare în pag. a 3-a)
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...Bucurii cu ochii fărâme de cer, viorii, sau ca. talazuri le mărilor însorite !...Zile de sărbătoare, cu ochii boabe de smarald, jad, malahit sau ca iarba fragedă !,...Fluturi slobozi, ca a- ceastă țară slobodă ea înȘăși. cu ochii ca antracitul adâncurilor .sau ca cernoziomul câmpiilor !...Flori de câmp cu . ochii • căprui sau cenușii, cu gene arcuite și lungi, cu miresme suave de crud ! ; - . ..

pre

slovelor ! mustoase
în rod, vom clăi- va dăinui acestCOPIII...Mlădițe românești din trupul falnic al țării tot soarele, aurul și benul holdelor sau bănosul în' plete !...Ramuri crudeom,cu mersul

a-de ramuri ale iubirii, de-abușilea, gîngurind sau cu mersul de-un cU-nesigur susținut echilibru precar și vîntul împleticit !...Voi, cu voce calina și cu macii câmpurilor în obraji, care descifrați de»

din rod nui cît pământ în care ne-avem rădăcinile haai adinei de- cît adâncurile !...Să creșteți falnici ca \ stejarii codrilor, senini ca azurul cerului de vară, liberi ca păsările aerului, sănătoși și tari ca stânca,' frumoși, și cutezători ca rul acesta, spre părinților, bunicilor .. Străbunicilor- voștri, țării întregi !meu, care veți rodi la rîndu-vă rod, și astfel,

ja tainele...Fructe dulci înrămate prețios de dragostea noastră plină de neliniști, fără de sfîr- șiț;!...Minuni nenăscute, meșteșugite fără . cusur de mâinile măiestre ale lui Brâncuși sau Tonitza, minuni nepereche în marile muzee ale lumii !...Roade ale neamului care veți rodi
cleștepți popo- bucuria și 

ameu,

i
I
5* I

Victor IAj'ENCO< I
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Luna manifestărilor politico - ideologice, cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii și creației sale“
Întîlnire a creatorilor literariAstăzi, la Casa ele cultură: a sindicatelor Petroșani e rea tori literari' — membri ai cenaclurilor din municipiul nostru se vor întîlni cu scriitorul Ion Băic.șu. Vor participa, de asemenea, elevi — membri ai Cercului de literatură al Liceului de matematică* fizică din Petroșani.Acțiunea este «inclusă în ciclul de manifestări poli- ticd-ideologîce, cultural- educative și .sportive sugestiv intitulate ..Lauda o- mului muncii și creației sale". Cu acest iprilej- va

avea loc o marginea terar românesc contemporan, cu deosebire asupra actualității comediei, gen dramatic de largă audiență, ale cărei virtuții educative se nasc priptr-un dialog viu, permanent intre scriitor-interpreți și public.Intîlnirea. eu scriitorul Ion Băieșu Va avea ■ loc la ora 10. Sînt așteptați, a- lături de creatorii literari din Valea Jiului și ceilalți iubitori de literatură municipiu. (Al.11.)

discuție ■ pe fenomenului li- Astăzi, premieră absolută
(Urmare din pag. I)va trece, înfrîngîndu-șilă .emoțiile debutului, prin critica publicului din Petroșani. ESte vorba Radu Băieșu. Alături el, scenograful Adrian tu. Cel ce a realizat excelentă scenografie pentru „Anonimul Venetian", și actorii ton Zatnlnes< u, Gabriela Bellu, A'.exe, Theodor cu, Adrian Zavloschi. astă-seară vom .asista la un alt eveniment,.

de deTa- .o

trului muncitoresc „Ana ' C’olda" din Lupeni, va debuta intr-un spectacol profesionist; iată încă ■ o dovadă a împlinirii pe a- ceeași scenă a artei profesioniste și amatoare., , Despre text, despre personaje, nu vom nimic.seară,se vor aprinde, iar pe scena Teatrului de stat „Valea Jiului" se va juca un spectacol — „Autorul e în sala" — căruia ii dorim aceeași împlinire artistic,ă, precum „In căutarea sensului pierdut".

La ora 18, luminile -dezvălui astă rampei

Asigurarea 
producțiilor

viitoare
(Urmare din pag. I)tior fluxuri. Prin măsurile luate, începînd de la^ , 1iunie, si sectorul II își va realiza' constant sarcini lc 

de plan și va reuși, în- tr-un timp scurt, recuperarea minusului înregistrat. Referitor la sectorul 
IV. pot să spun că, începînd cu luna iunie, își va onora sarcinile de plan a- ferente. <

— Cum se va prezenta 
mina Paroșeni la încheie
rea primei jumătăți a 
nului ?— Pînă la primei jumătăți an scontăm pe suplimentară a ne de cărbune, obținerii acestei va sta și în — ășa cum indica tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului— accentul pus pe creșterea productivității muncii, indicator care, în luna mai, a fost depășit cu• 3,166 tone pe post în cărbune si 3,679 tone pe post în abataje.

încheierea a acestui realizarea 25 000 to- La baza cantități continuare.

De torii care sau

O anume cochetărie feminină se distinge, vizi-., bil, în cabina acelei mașini de transport, prim indiciu despre mul de la volanul autovehiculului purtînd mărul de IID 3064.Șoferița lescu este de o biografie nală exemplară în lectivul Sec- ției' de transport Petro- C _ £ ' i _șani a SUCT. O O | 6T I ț GDe copil au . _atras-o mașinile, iar aspirația de a deveni conducător auto și-a împlinit-o la școala de profil din Aiud. Din acea promoție de .șoferi, numărînd mai multe fete, a rămas numai ea. A rămas statornică și cu pasiune nestinsă în practicarea meseriei pe care și-a ales-o. „Este singura șoferință în co-

Uno-
nii-circulație 21Emilia Vucu- rccomandată profesio- co-

ne să nu exclami eu justificată admirație: ăstada, șofer 1 Da, acest conducător auto asigură zi de zi transportul materialelor necesare activității în subteran, minerilor de la Livezeni. Și nU oricum, sUb aspectul eficienței rulării autovehiculului ce i-â fost încredințat. Din anul 1979, de cînd lucrează în cadrul secției de transport Petroșani, a schimbat nu- Alț'iai ;; mașini ;prima a. parcurs 200 mii de kilometri, iar tuala, cea de-a doua, și are înregistrați bord 140 de mii deparcurși, arată ca proaspăt scoasă de pe banda de, montqj. Șă mai alăturăm acestor fapte de muncă însemnatele economii de carburanți și lubrifianți realizate —, de fapt ei îi aparține i- nițiativa de a circula o zi pe lună, din economii —: pentru a avea com- _.................... fișăbiografică pe plan pro-

două cu de ac- dc-la km

Vasile BELDIE

. Corvin Marines- Tot și daractoricesc. Erika Falticska, membră a colectivului Teă-
că-si

Avancronică fotbalistică
de la l.i-

N°J 5 Indignare

șoferîhță în colectivul nostru, dar înavem mare. inface dato- bărbătește, prejos de- picta pilduitoarei! muncă". — l’.„. .11.1 .... ,___ea subingi- fesional a suferinței de șeful la SUCT.de transport

O mînă demulte ori sîntem mar- unor evenimente de ne aducem aminte cu fără plăcere, uneori și după trecerea anilor.Zilele trecute am fost martorii unui astfel de e- veniment, dacă poate fi nUftlit astfel accidentul la care am asistat.Un accident baîial, pe o stradă lăturalnică a unui oraș din estul bazinului nostru carbonifer; o căruță încărcată cu fin și-a pierdut o roată și s-a prăvălit pe o parte, spre ciuda și disperarea gospoda
rului, care, năucit de în* tîmplare nu știa de unde s;j înepană .............—va curioși,

■ 
I 
I 
I 
I 
I

Doru Birlan, Constanța Daianu și Elena Tudor, 
la Țcsătoria de mătase Lupeni.

evidențiați in munca

Foto : Al. TATAR
1 miili

A venit la redacție Un om în vii stă, respectabil' prin albul părul ui^și activitatea obștească pe ..care a depus-o cinci era in putere. Și-a manifestat profunda indignare față de o faptă reprobabilă, săvârșită de șoferul de pe autobuzul 31 HD 6448, al AUTL Petroșani.Vineri. 30 mai a urcat omul din greșeală în „Piața Victoriei" în autobuzul de Uricani, dorind să meargă la spital. Dar ne-

răbdătorul șofer a oprit tocmai — unde credeți — la Stația PECO vezeni.Rugămințile ale oamenilor darnice, fiindcă plinatul șofer n-a nici măcar la stația capătul cartierului roport". Fără prea vorbă, așteptăm de .IUTI, măsura disciplinară indisciplină-

insistente au fost za- indisci- oprit din „Aera uită laîmpotriva, tu lui.
RED.

ajutor și...cîțiva spectatori hazlii, linul începînd chiar să-i cin te: „JVIi s-a rupt că- ruța-n drtțm..." în hărmălaia unor claxoane. Dar dc ajutat, , l-au ajutat doar doi bărbați în toată pute-

nimfe mai mult!

inrea cuvântului. Ochii eercuiți de pulberea căi bunelui, pe care apa .săpunul nu o putuseră spă- ’a, precizau de unde veneau. Abia terminaseră schimbul I si se îndreptau -----rr-n. T.lllU ..I! văzut omul Ia necaz n-aus-au adunat

știin- a ele- de cu- județu- Steiian

și

stăt pe gîncluri. Au pus u- mărul voinicește și în scurtă vreme Oăruța și-a recăpătat cea cle-a patra roată.Pînă și-a șters gospodarulmîinile. dînd ocol că* . ruței, pînă să apuce să le mulțumească, cei doi erau departe, dar nu înainte ca unul dintre ei să-i fi înfundat, cam în glumă, șapca pe ochi celui care cînta „Mi s-a rupt căfU- ța-n drum..." zlcîndu-i: „Mai întîi pune umărul măi ■ țîcă, și pe urmă cin* ...tă". „Țîcă“ avea vreo 2'3—25 de ăni și. peste 1,85 m înălțime... dar a tăcut

Evenimen te neprevăzute, in lumea diviziei B de fotbal, se pot petrece și de Ziua copilului, în duelul fruntașe-codașe; o partidă are însă darul de a face lumină în serin a III-a. Urmăritoarea liderului, F.C. Maramureș se află în ospeție la ‘Mecanica Orăș- tie, echipă candidată la retrogradare, in eventualitatea pierderii măcar p unui singur punct pe teren propriu. Suporterii Jiului nu pot fi obiectivi în această confruntare, nu numai din motive umanitare țin cu cei slabi sau pentru faptul că mecani-

Gh.ACHIREI

Meciurile disputate sîm- bătă în etapa a 31-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate ! Steaua București — F.C. Bihor Oradea 5—0 (3—0); Dinamo București — Sportul studențesc 0—5 (0—3) ;rești — Rapid București. 4—1 (1—1) ; ASA Tg. Mu-
LA SESIUNEAȚI1TCA județeană vi lor, desfășurată rînd în reședința lui nostru, elevului Ologu, din clasa a XH-a a Liceului industrial Vulg can, i-a fori acordat locul- al doilea, la secțiunea lim- 

I ba și literatura română, 
I pentru lucrarea „Evoluția 
I conceptului dc artă poeti-

că în opera unor scriitori., Costinel Tănăsie (clasa români". Un binemeritat Xl-a) — pentatlon premiu care încununează -----munca harnicului elev, îndrumat competent de profesorul Viorel Avram.(Gh.O.)ATLETISM ȘCOLAR. _______ _ , va_La etapa județeană a pen- duva. Adrian Hoțea si Ion i'u £ l.zsri’ti 1 > 14 irv+l A ' _ _  1 _ • V ... a , ■ w •:ștafeta băieți.

a ---- atletic 2055 puncte și echipa de ștafetă fete (Luminița Un- taru, (Felicia Pușcaș, Maria Ardelean și Niculina Bar- bură) și un loc III prin Marius Pop, Decebal Vă-talionului atletic școlar, desfășurată săptămîna trecută pe stadionul „Cetate" din . Deva, elevii Liceului industrial minier Petroșani, îndrumați de prof. Dotei Vladislav, au obținut titlurile de vice- campioni județeni . . prin

Iancu(T.A.) MODERNIZARE.a 3-a Livezeni Timișoara a așternerea unui de asfalt pe porțiu- Vulcan a
gadaI.D.P. ceput covornea Iscroni

Bri- a în- nou

Emi I ia credere fja Ia Volan cu nimic mai cît colegii de spune despre nerul loan Biro, coloanei auto.Iar aprecierile despre Emilia VuculesCU nu sînt cuvinte gratuite, spuse cu Ușurință, fără acoperire. Dimpotrivă, aprecierile la adresa ei sînt pe deplin probate de faptele-i de muncă și vrednicie. Dacă o vezi pe timp de iarnă sauploaie cu cîtă abilitate și siguranță se înscrie viraje și urcă pantele de meserie; ‘ grele ale ' șoselei de pe Mâleia, nu te poți abți-

De o întrebi pe Emilia Vuculescu care sînt marile pasiuni ale vieții sale, îți răspunde cu o voce caldă și fără să clipească: „băiețelul pe care-1 cresc și mașina cu care îmi cîștig plinea".-' Un mod simplu, dai’ minunat în valori etice, de a gîndi și a se împlini pe sine înseși, al unei fe- . mei-mamă, al unei femei în muncitoare cu dragoste

cii le sînt conjudețeni,argumentul decisiv al opțiunii lor este stopareacontracandidatei la promovare. Jiul întîlnește, în gazon propriu, Bocșa, bănățenii gînd" exact la mijlocul clasamentului. Mulțescu și comp, au obligația să se dăruie: în teren, să-și însușească ambele' puncte, în condițiile în care prestația lor trebuie bucure de Valențe taculare. Un derby al minerilor la Cavnic, în care fotbaliștii din Lupeni sînt creditați cu mai puține șanse. Ambiția răsturnă-
Telex

rii pronosticului,
Metalul„navî-

să sespec-

rii pronosticului, chiar dacă soarta le e pecetluită, ne îndeamnă să renunțăm la 1 solist.In eșalonul III, - cheia configurației clasamentului, în etapa a 27-a, constă în epilogul partidelor: Minerul Știința Vulcan — Rapid Arad și Șomii Li- pova — Minerul Paroșeni. Dacă jucătorii combinatei din Vulcan reușesc victoria, ei ajută la păstrarea statu quo-ului, detașarea .Minerului depinde însă de evojuția celor care culorile sale în cu Șoimii. . poartă disputa 
Ion VULPE J

TelexBacău 2—0Brașov — Po-2—2reș — S.C.(1—0); FCM litehniea Timișoara(1—0) ; Corvinul Hunedoara — Gloria Buzău 5—1 (2—1) ; FC Argeș — Uni- veisiuncn liluj-Napoca 2- 0 (0—0) ; Universitatea Craiova — FC Olt

1— 2 (0—1) ; Chimia Rm. Vîlcea Petrolul Ploiești2— 1 (2-1).In clasament continuă să conducă echipă Steaua București, cu 52 puncte, urmată de formațiile Sportul studențesc — 43 puncte, Dinamo București — 42 puncte și Universitatea Craiova — 40 puncte.DN 66 A, In acest an va Și o noutate: începînd de fi modernizat, printr-un azi, în Petroșani circulă nou strat de asfalt și alte două maxi-taxi. (Gh.O.) lucrări de îmbunătățire a condițiilor de circulație, un tronson din acest drum de 5 km. și cu o suprafață de 7000 metri pătrati. (T.Ț.)DUPĂ CUM NE INFORMEAZĂ sing. Emil Gavri- lescu, șeful AUTL Petro.- șani, parcul de autobuze al autobazei a crescut cu încă patru autovehicule . de mare capacitate destinate transportului în comun.

vor menține și în următorul interval, ne comunică meteorologul de serviciu Maria Șerban. Pentru azi se prevede o vreme insta- șl a- cursul
DE . LA CONSILIUL popular al orașului Lupeni aflăm că în cursul săptămînii următoare, în bilă, fiind posibile zilele de 2, 3 și 4 iunie, la verse, îndeosebi în casieria consiliului, se face plifta ajutoarelor nești pentru mamele mulți copii, (I.M.)METEOROLOGICA, lori de temperatură21 și 26 de grade, înregistrate în aceste -zile în Paring și la Petroșani, se

va nopții. (Gh.O.)' bă-cuVa- între Rubrică realizată
Gh. OLTEANU

de
I
I
I

J
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j BUCURIA
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VIEȚI I

I Dintotdeauna copiii,
I temeiuri ale continui- | 
| tații și trăiniciei popo-
I rului român pe aceste | 
I meleaguri, familia ro-
I mânească — numeroa- I 
. să și sănătoasă —
I mulțimea generațiilor I 
, rînduite din familii nu- I 

meroase, din neamuri i 
de renume au însemnat I 

| și vor însemna, veacuri i 
de-a rîndul, inițiativă | 

I și dragoste pentru pre- . 
. zentul și viitorul na- I 
I țiunii, pentru armonia i 
, societății, frumusețea I 
I vieții și atitudinea oa- i 
Imenilor de mîine. '

Iată de ce copiii — i 
. viitorul națiunii și 
| bucuria vieții oameni- I 
, lor — sînt în permanen- I 

ta atenție și preocupare i 
a partidului și statu- I 
Iui nostru, a condu- I 

' cătorului încercat al 
I poporului român, tova- 1 
I rășul N i c o 1 a e I 
I Ceaușescu, revoluționa- 
i rul dîrz și cutezător, I 
I ctitorul României mo- I 
I derne. Nicicînd, în i 
I istoria zbuciumată a ' 
I românilor, copiii nu s-au I 
| bucurat de condiții mai ' 
' bune de viață și învă- I 
| țătură decît în perioa- ' 
' da inaugurată de Con- I 
I greșul al IX-Iea al 
' partidului, intrată de- I 
| finitiv în inimile și ' 
■ conștiințele noastre I 
I sub denumirea de „E- ' 

poca N i c o I a e |
J Ceaușescu".

| Avem nevoie 
de pace

Avem nevoie de pace 
pentru că ne plac florile, 
Avem nevoie de pace 
pentru că ne

Avem nevoie 
pentru că ne

plac 
jocurile, 

de pace 
place 

armonia,
puritatea, gingășia. 
Avem nevoie de pace 
pentru că ne place zborul 
porumbeilor albi, 
Avem nevoie de pace 
pentru că ne place trilul 
suav al ciocârliei,■■Fără îndoială că familia cu copii este cea. mai solidă cărămidă la temelia societății. Tinerețea și vigoarea națiunii, progresul stării ei de sănătate, se oglindesc în starea de sănătate a noastră și a copiilor noștri. In copii ne vedem materializate visurile, dorințele și împlinirile, însăși menirea noastră în societate. Eforturile de a-i îngriji, ocroti și educa sînt de neprecupețit atîta timp cit știm că ei reprezintă viitorul strălucit al patriei. Lor trebuie șă le pregătim cu grijă condițiile de a prelua și a duce mai departe dezvoltarea pe înalte culmi de civilizație și progres a națiunii noastre socialiste. Măsura reușitei lor viitoare o dăm în bună parte noi- în prezent, cu toate realizări le, împlinirile și idealurile noastre.In toate domeniile vieții sociale progresul a adus noi și noi elemente. Âu apărut/ în mod firesc, noutăți în viața și activitatea familiei, a marnei, a femeii-mamă care ocupă azi în societatea noas- . tră o pondere. însemnată în industrie, știință, artă, cultură, în politică etc. Im

Aici se formează oamenii

Zi petrecută într-o .. grădiniță întoarce, gîndu- ț 1 riie spre clipele copilăriei. Aici, la Grădinița cu program prelungit și creșă nr. 1, din cartierul „Aeroport", tot Și toate denota grija pentru vlăstarele patriei. Este un adevărat univers al copilăriei fericite.. A malia Bogdan, directoarea grădiniței are par- —X că. emoții perițru copii. Ne vorbește, în cuvin- < \ te calde, despre condiții, dotare, patronajul bun al LA.C.C.V.J. Patru educatoare, încă 16 bucătărese și infirmiere șînt, pentru cei 120 copii înscriși, timp de aproape 10 ore, și mamă și; tatăl "Ca acasă. Aici copiii manîncă, se joacă, dorm, deprind noi cunoștințe. Dotarea este excelentă — material didactic, jucării (numai în anul 11'35 I.A.C.C.V.J. a cumpărat, pentru copiii de la grădiniță, jucării în valoare de peste 200 OOQ lei), 3 săli de clasă, vestiare, săli de mese. După cum ne spune administratorul Elena Pîrvulescu, copiii se bucură de meniuri diversificate, iar bucătăreasa șefă Olga Dudui pune în mîncareâ pe care o pregătește și puțin..: suflet.i acum, să pătrundem în lumea lor, lumea mi- nunată a copiilor. La ora aceasta, „fala" gră- 
''J diniței o reprezintă echipa de: gimnastică, formație care a reprezentat Valea Jiului la concursul județean. Sub îndrumarea educatoarei Marcela Meraru, copiii Anctița Ghermec, Mihai Ivan, Cristina Milan, Irina Murgilă, Robert Nagy, Rozalia Szabo, Daniel Tutunaru, Septimiu Tecuș. Carolina Ven, Cornel Vîrlan, Ancuța Vicol și Claudiu Coro- boi, visează', încă de pe acum, să devină Nadia Co- mărieci sau Dan Grecu, ritmul, grația mișcărilor și exactitatea lor Incintă -privirile.In celelalte săli, educatoarele Simona Suciu și Marioara Lupșac desfășoară activități _ educative. Copii frumoși și inteligenți, ca Dorin-Secrieru sau Coriria Pîrjol, răspund frumos la întrebări, povestesc, cîntă. Totul, cu firescul vîrstei lor.

IAvem neVoie de pace 
pentru că ne place viața. I

Areta BUCIUMAN. 
clasa a \ Il-a

CopilărieCopilărie mugur de floare deschisă-n soare... Copilărie — cer fără nor Spre visuri înalte, zbor 1 Ni-s anii minunați, De dragulPARINTE-ndrumați, Cutezători spre culmi de vis Așa cum partidul calea ne-a deschis!
Voichița POPA, 

clasa a Vl-a

I I I I
l
II II

A ț 
iplicit timpul liber al .mamei, om al muncii, s-a redus și a apărut necesitatea ca într-un "interval de timp mai limitat mama să fie nevoită să rezolve a- celeași probleme pe care le are orice familie.Personalul medico-sani-

Bunul cel 
mai de preț
tar calificat, încadrat în unitățile sanitare de teren, în creșe și grădinițe vine să suplinească și să sprijine activitatea fe- meii-marne aflată în cîmpul muncii. Baza materială creată în acest scop este și ea în continuă perfecționare.Participant activ, prin vocație profesională, la nobila misiune socială a familiei, de a da împliniri prin copii, medicul este un sfătuitor și coordonator, se bucură îndreptățit, alături de familiile cu copii, de toate bucuriile acestora. ’ In acest context al colaborării cu familia, medicul

• In cele 9 cămine și .'li de grădinițe din Valea Jiului sînt 6342 de copii ai minerilor, preparatorilor .și constructorilor, ai tuturor oamenilor muncii. Peste 98 la sută din numărul copiilor sînt cuprinși în aceste instituții de educație.
• Echipajul de copii de la Școala generală nr. 

7 din Petroșani a cîștigat zilele trecute primul loc Ia 
faza județeană a Complexului aplicativ „Pentru a- 
părarea patriei". Acum ei au început pregătirile 
pentru etapa națională.• In școli și în casele pionierilor sînt peste 130 de cercuri telmico-aplicatiVe, frecventate de peste 3300 pionieri și 168 cercuri științifice cu 2314 clevis

• Talentul copiilor se manifestă în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea României". In Valea 
Jiului sînt 319 formații cultural-artistice la care 
participă 7945 pionieri. In grădinițe se află 120 for
mațiicu peste 2300 copii.

transmite marnei un bogat material informativ peri- • tru a-i ușura munca de realizare și menținere a stării de sănătate a copilului, călirea organismului în creștere, robustețea și rezistența la bolile in-, fecțioase.Dezvoltarea armonioasă, corporală și mintală, este în primul rînd rodul muncii neobosite a mamei și face dovada unui însemnat bagaj de . cunoștințe igienice corect însușite de mame Ia cursurile de școaia mamei. Bucuria de a avea copii sănătoși, vîguroși, îndreptățește toate eforturile pe care familia și medicul pediatru le fac cu devotament și dragoste pentru cei mici. In societatea noastră, cu deosebire în epoca inaugurată - de Congresul al IX-lea al partidului, grija pentru copii, pentru însuși viitorul patriei noastre, este o coordonată permanentă a activității de partid și de stat, concretizată în condițiile de formare, în sănătatea și vigoarea copiilor.
Dr. Aurel- BOITIIȘ, 

medic primar pediatru

Partidului, recunoștința vie
(Urmare din pag. I)mului, buni cetățeni ai patriei noastre, care să asigure continuarea pe o treaptă superioară a dezvoltării poporului nostru, a națiunii noastre socialiste",.Imbinînd armonios cunoștințele teoretice cucele practice, copiii din Valea Jiului și-au adus contribuția activă la înfrumusețarea “ arresruT -rory de țară ce cunoaște transformările înnoitoare ale socialismului prin mii de ore de muncă patriotică, colectînd materii și materiale refolosibile, realizând, în cinstea glorioasei aniversări a partidului, 50 la sută 'clin angajamentul de muncă patriotică. 'Prin acțiunile organizate la nivelul grupelor de șoimi ăi patriei, în : detașamente sau unități, prin participarea rodnică la acțiunile republicane „Tot înainte 1“ și „Patrie română — țară de eroi" Sau la săptâmînile politico-educative, șoimii patriei si pionierii din localitățile municipiului, omagiind ma

rile evenimente politice și istorice, și-au exprimat dragostea fală de patrie, de minunate condiții pentru manifestarea aptitudini ,or și talentelor artistice și sportive, copiii harnicilor : mineri, ai celorlalți oameni ai muncii au apărat culorile municipiului adueînd numeroase trofee de la confruntările republicane sau județene. Și pentru ca toți copiii să crească frumoși “ Șl sanmv.71-, r—— j_răsplăti munca depusă pe parcursul anului școlar, peste cîteva zile, trenul vacanței va purta spre colo- mi i și tabere peste 1500 pionieri și șoimi ai patriei.Copiii de astăzi vor fi muncitorii, tehnicienii și inginerii de mîine, cei chemați să ducă mai departe făclia progresului ■și civilizației pe pămîritul României. In spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului, organizațiile de copii și tineret acționează in nicest An Internațional ai Păcii pentru educația tinerei generații prin și pentru muncă.

Sute, mii de copii, micuți sau mărișori, au participat ieri la actiyi- > tați educative, artistice și sportive desfășurate în Valea Jiului,șub genericul „Anii de aur ai copilăriei noastre", în întîmpinarea- Zilei Internaționale a .Copilului, Comisia municipală a Organizației „Șoimii patriei" a organizat manifestări atractive, adecvatevîrstei copiilor care au dovedit agerime și talent în cadrul unor inspirate jocuri și concursuri, Pe terenul Școlii sportive din Petroșani și în zona de Nord a orașului au a- vut loc jocurile „Bucurii* pentru cei mici",- cu-
Pentru cei mici
prinzând probe interesante și captivante: canotaj pe asfalt (cons- tînd în suflarea, unui vaporaș de hîrtie), a- runcarea greutății (suflarea unei mingi de tenis de masă ținută în palmă), ștafeta de alergare, hochei (adaptat vîrstei: o mătură drept crosă) și altele, toate încheindu-se cu premierea câștigătorilor. Au mai avut loc un concurs de desen pe asfalt și un festival a) sportului organizat pe grupe de vârstă, con- stînd din întreceri de triciclete, biciclete, patine cu rotile.Toate întrecerilesportive și jocurile distractive, la care au participat echipaje - ale copiilor din fiecare școală și grădiniță, au fost conduse de pionieri. Tuturor participăn--țmir--t..: „ . dulciuri delicioase, iar eîștigătofilor le-au fost acordate diplome : . și: Cărți.A fost o zi frumoasă, cum este însăși Copilăria, vegheată cu dragoste și nețărmurită grijă de societatea noastră socialistă. întreaga zi a fost o sinteză a activității do educație care are Joc în creșe,' grădinile și in școli.

Pagină realizată de
Tibcriu SI’ĂTARU, 

și Mircea Bl JORESCU 
loto: Al. I'ĂTAR

. ,, ini.
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al
(Urmare din pag. I)

zi,

plen,Con- al

fo- nou

încheierea
Congresului al III-lea

crației noastre muncito- rești-rcvoluționarc.in ultima zi. congresul și-a desfășurat lucrările în plen.In ședința de dimineață, condusă de tovarășul Ștefan Tolcer, directorul Trustului SMA al județului Mureș, participanții la dezbateri au relevat valoarea excepțională, teoretică și practică, a cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceausescu la deschiderea lucrărilor congresului, care orientează întreaga activitate consacrată înfăptuirii noii revoluții agrare în țara noastră, creșterii susținute a producției și asigurării unei eficiențe sporite în aceste ramuri și sectoare ale economiei naționale, corespunzător prevederilor actualului plan cincinal, hdtărîrilor stabilite de Congresul al XIII- lea al P.C.R.In cuvîntul lor, vorbitorii au reafirmat nețărmurita dragoste, stimă și recunoștință față ' de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui contribuție determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a parțidului și statului constituie chezășia progresului multilateral al patriei noastre socialiste, binelui și fericirii poporului, afirmării puternice a României în lume.In același timp, s-a dat expresie sentimentelor de profund respect și aleasă prețuire față de tovarășa academician doctor ner Elena Ceaușescu tru aportul însemnat realizarea planurilor programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea continuă a .științei, învățămîntului și culturii românești.In spiritul orientărilor, sarcinilor și indicațiilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, au fost examinate, in timpul dezbaterilor, cu exigență și răspundere, rezultatele obținute, precum și neajunsurile manifestate, stabilindu-se măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea întregii activități, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. In acest sens, vorbitorii au subliniat că în fiecare unitate, la fiecare loc ele muncă se acționează cu toată energia , pentru întărirea ordinii și disciplinei, generalizarea experienței înaintate, valorificarea pe un plan superior a resurselor materiale și umane, aplicarea unor tehnologii de ’ lucru avansate, astfel îneît, încă din acest prim an al cincinalului, să se înregistreze recolte și producții tot mai mari, în condiții sporite de calitate și eficientă, fost exprimată adeziunea deplină față de politica externă, de activitatea desfășurată pe plan internațional de partidul și statul nostru, față de acțiunile și inițiativele secretarului general ăl partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Cdaușescu, care s-au bucurat și se bucură de o largă recunoaștere internațională, constituind contribuții de preț la cauza păcii, destinderii, dezarmării, înțelegerii și colaborării în lume.

ingi- pen- la și

La dezbaterile în precum și în cadrul greșului al V-lea U.N.C.A.P., în conferințe și consfătuiri au luat cu- vîntul 325 tovarăși, repre- zentînd unități din agricultură, industria alimentară, silvicultură, gospodărirea apelor, ministere și alte instituții centrale, organe județene de partid șl de stat, institute de cercetare și învățămînt, țărani și lucrători agricoli din. toate zonele și județele țării.Apreciindu-se că problemele principale au fost dezbătute, s-a aprobat, la propunerea prezidiului, sistarea discuțiilor.A urmat un moment de mare însemnătate și semnificație. Intr-o însuflețitoa- re unanimitate, cu vii și îndelungi aplauze, parti- cipanții au aprobat Hotă- 
rîrea cu privire la adopta
rea cuvîntării tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită la Congresul al 
III-lea al consiliilor de 
conducere ale unităților 
agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, al consili
ilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea 
apelor ca program de ac
țiune și muncă al tuturor 

a- 
ali- 

Și

oamenilor muncii din 
gricultură, industria 
mentară, silvicultură 
gospodărirea apelor.Delegații la marele rum au exprimat din voința fermă a milioanelor de oameni ai muncii din aceste domenii ale e- conomiei naționale de a face totul pentru transpunerea neabătută. în viață a orientărilor .și i ilor tovarășului Ceaușescu, pentru zarea, în cele mai condiții, a producțiilor prevăzute, pentru ’ creșterea contribuției lor la dezvoltarea generală a țării, la sporirea bunăstării întregului popor.S-a trecut la adoptarea documentelor înscrise pe ordinea de zi, documente de o importanță deosebită pentru perfecționarea activității organizatorice, de producție și economice în toate ramurile, sectoarele și unitățile componente ale Consiliului National al Agriculturii, Industriei A- limentare,. Silviculturii și Gospodăririi Apelor.A fost aprobat Raportul Consiliului Național al Agriculturii, Industriei A- limentare, Silviculturii si Gospodăririi Apelor cu privire la îndeplinirea sarcinilor rezultate din planul cincinal 1981—1985 și măsurile luate pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1986.S-au aprobat, de asemenea Raportul privind sar- «nile ce revin agriculturii, industrie1 alimentare si tî c li i z i ț i o n ăr ii_-— ttotttoticu ,—„.-xțvrte; Silviculturii și sos- rîrileT apel°r din h“tă' nrue Congresului al XTir- RoamânPai;tidU1Ui C™t dezvokarPlanU1 Unic eială a r» ^conomico-so. „ ,d, a Romamei fn cinpi naiul 1986—1990 Și din programele cinilf gramul Privind emile ce revin i agricole socialiste danilor populației și‘ deprinderilor ’ < 7te în realizarea ritmică hvra egrală 9 sa^'teilor de rni ,e a Produselor agrișe la fondul de

indicați- Nicolae i reali- bune

sarci-

precum specia- sar— unităților gospo- I în- contractan-

fondul de furaje, în înfăptuirea în bune condițiuni a programului de autocon- ducere și autoaprovizio- nare teritorială; Programul privind utilizarea rațională a produselor chimice : îngrășăminte, erbi- cide, insectofungicide și a altor substanțe folosite pentru fertilizare, combaterea bolilor și dăunătorilor, în vederea prevenirii efectelor poluante asupra mediului înconjurător .și sănătății omului.Potrivit ordinei de s-a trecut apoi la constituirea Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.In unanimitate, congresul a aprobat componența nominală a Consiliului, alcătuit din 1 169 membri.In prima sa ședință plenara, Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor a ales în funcția de _ președinte al Consiliului și al Biroului Executiv al acestuia pe tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului.In continuare, a fost aleasă o comisie care să prezinte propuneri pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și ceilalți membri ai Biroului Executiv al Consiliului Național.Plenara a ales ca vicepreședinți ai Consiliului Național pe tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul industriei alimentare și al achiziționării produselor a- gricole, Gheorghe David, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii, Marin Vasile, președinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, Eugen Tarhon, ministrul silviculturii, Ion Badea, președintele Consiliului Național al Apelor, Tiberiu Mureșan, președintele A- cademiei de Științe Agricole și Silvice. Secretari ai Consiliului au fost aleși tovarășii Constanța Balint, secretar de stat la Ministerul Industriei Alimentare și al achiziționării produselor agricole, Ion Viorel Davidoiu, adjunct al ministrului agriculturii.In continuare au fost adoptate, în unanimitate, Hotărîrea și Chemarea Congresului al III-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.Intr-o atmosferă entuziastă, de înaltă ..vihi-atLo- -țnxCTTOirca,- ae fermă angajare revoluționară, dînd expresie sentimentelor de stimă și respect față decel mai iubit fiu al poporului, participanții la congres au adoptat telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.In încheierea lucrărilor congresului a fost intonat Vibrantul cîntec patriotic „E scris pe tricolor .unire".

MERSUL TREBURILOR
de călători valabil între 1 iunie 1986 și 30 mai 1987 

Sosiri și plecări din stația—PetroșaniNr.tren Felultren < Distanța pe care circulă De la Pină iu Sosire Plecam Linia de arare
214 ACC Curtici — Videle 0,13 . 0,41 3*)2701 C Simeria — Petroșani 1,35 4,15 ; 22708 c Petroșani — Simeria 23”)287 ACCC Mangalia — Petroșani 5,132712 Subcetate — Petroșani 5,20 — 42082 • p Petroșani — Craiova —* ;>.2u 22732 C Petroșani — Bărbăteni — 5,30 l
241 ACC Buc. Nord — Deva 6,16 6,21 322022 P Deva — Buc. Nord 6,41 7,002734 c Petroșani — Bărbăteni — 6,:>0 12081 p Tg. Jiu — Petroșani 7,Ou —■ 12731 c Bărbăteni — Petroșani 7,142025 p Craiova — Simeria 7,38 2 .2733 c Bărbăteni — Petroșani 9,00 22702 c - Simeria — Petroșani 9,25 w— . 12083 p Craiova —• Petroșani 9,45 32736
211

c
ACC

Petroșani — Bărbăteni 
Videle — Curtici 10,14

9,50
10,30

22***)2735 G Bărbăteni — Petroșani 11,55 12,20 22703 C Petroșani — Simeria —-.■•■ 132084 P Petroșani — Craiova ; — • . 12,302714 " G ■ Subcetate — Petroșani 13,25 14,24 312738 G Petroșani — Bărbăteni2705 G Petroșani — Deva ■ ■. ■ 14,40 22707 G Petroșani — Simeria ■■•■■■■ - ... ■ 15,35 32737 C Bărbăteni — Petroșani 15,55 ..... 1
242 ACC Deva — Buc. Nord 16,00 16,05 3
288 ACC Petroșani — Mangalia 17,302026 P Simeria — Craiova 17,38 17,53 22740 c Petroșani — Bărbăteni 18,05 12021 p Buc. Nord — Simeria 18,17 18,32 32704 G Simeria —■ Petroșani 18,31 22085 P Craiova — Petroșani 19,52 32739 G Bărbăteni — Petroșani 20,00 . . • ■ 12709 G Petroșani — Simeria 20,10 22086 P Petroșani — Craiova 20,45 22706 G Simeria — Petroșani 21,36 ■■■■— 2
243 ACC Buc. Nord — Deva 21,38 21,44 32742 G Petroșani — Bărbăteni 21,43 12711 G Petroșani — Subcetate 22,25 2
244 ACC Deva — Buc. Nord 23,28 23,36 32741 G Bărbăteni — Petroșani 23,31 . ., ■ -.b;. •■■ ■ •■ ■■ 1*) Circulă de la 1/2 VI — 15/16 IX 1986•♦) Circulă de la 1/2 VI — 27/28 IX 1986”•) Circulă de la 3 VI — 17 IX 1986 £•*) Circulă de la 31 V /I VI — 26/27 IX e cu destinațiaNOTA: Deși, potrivit mersului intrat în vigoare trenuri] Eu-peni au ca punct terminus Gara Bărbăteni, deocamdată toate iceste tiȚnuri se li-mitează, ca sosire și plecare, la gara Lupeni.
memento

FILME
1 iunie

No-cuPETROȘANI — 7 
iembrie: Căsătorierepetiție; Unirea: Toamna bobocilor ; Parîngul: Trenul de Kraljevo.PETRILA: Căsătorie cu repetiție.LONE A: Marele premiu.VULCAN — Luceafă
rul: Nea Marin miliardar.LUPENI — Cultural: Vară sentimentală.URICANI: Am fost 16.

2 iuniePETROȘANI — 
iembrie: Bunul vecin Sam, I—II; 
rea : Generalul fon; Parîngul: multă dragoste.PETRILA: Căsătorie cu repetiție.

7 No-meu
Uni-Gramo-Din prea

wix-v roata iurnea, rîde, cîntă și dansează.VULCAN —■ Lucea
fărul: Moștenirea.LUPENI — Cultural:Spectacol cu miraj. -URICANI: La răspîn- tie.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene ’ Hunedoara.

Mica P UVALERIU, Cornel, Oltl- ța și Rebeca transmit multă sănătate și „La multi ani 1“ scumpului lor Ne- ocazia împli- și a ieșirii la
b 1 i c i t a t ePIERDUT serviciu pe ghis Viorel,I..M. Livezeni. nulă. (8190)goi loan, cu nirii a 54 ani pensie. (8192)

legitimație de numele Glie- eliborată de O declar
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA și rudele apropiate anunță cu pro
fundă durere încetarea din viață a celui care a fost 
un bun soț, tată, un suflet mare pentru toți cei 
care l-au cunoscut și stimat

Dr. MARTINOVICI MIHAIL
Inmormîntarea va avea loc, luni, 2 iunie, ora 

16,00, de la Spitalul municipal Petroșani.

COLECTIVUL Spitalului municipal Petroșani 
este alături de familia greu încercată prin pierderea 
distinsului nostru coleg și prieten

Dr. MARTINOVICI MIHAIL
și transmite siheere condoleanțe familiei 
liate.

îndo-

FAMILIA Rusu Teodor își exprimă compasiu
nea și este alături de familia grei, încercată prin 
dispariția colui care a fost un apreciat medic și 
neprețuit prieten

Dr. MARTINOVICI MIHAIL

VECINII din scara 5, bl. 2 Carpați, șînt alături 
și transmit sincere condoleanțe familiei greu încer
cate prin dispariția bunului medic și vecin

Dr. MARTINOVICI MIHAIL :

MUST^LTAi’sLDE ,OsU IK.BLK '()!.<„> GUIȚA. Ion
TiSu SPATARu" ‘ ~ Teodor RUSU - redactor șef adjunct,

SURORILE, frații,'cumnații și nepoții anunță cu 
adîncă durere încetarea din viată a celei care a fost 

HARING RODICA (CIMPEÂNU) 
înhumarea va avea loc azi, 1 iunie a.c., la Timi

șoara, lingă fiul ei drag.
Nu o Vom uita niciodată. (8191)

Rcdacția ji administrația ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Telefoane 41662, 
secretarial 41663, 42464 secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365. "

mefflen


