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SECTORUL I AL I.M. URICANI, CU PLANUL O brigadă
SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT mereu

tînără

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
s-a intîlnit, în cadrul unei ședințe de lucru, 

cu membrii biroului Comitetului

Prin hărnicie și buna organizare 
a activității

• La temelia succesului: RANDAMENTE
LE, CU 1-1,5 TONE PE POST MAI MARI DE
CK CELE PLANIFICATE • Brigada de produc
ție condusă de GHEORGHE VASÎI realizează 
ritmuri zilnice înalte • Paralel, se acordă o 
deosebită atenție lucrărilor de pregătiri, acti
vitate la care ortacii conduși de brigadierii 
PETRU VREME și ALEXANDRU PATO obțin vi
teze mari de înaintare • Noile capacități de 
producție sînt date în exploatare cu multe zile 
înainte de grafic • Producția suplimentară rea
lizată în acest an este de peste 6 500 de tone.Din punctul de. vedere al producției, minerii Sectorului I de la Urjcăni se află deja în iulie. Ei și-au realizat mai devreme planul de primul semestru, datorită plusurilor acumulate schimb de schimb. Producția suplimentară obținută în felul acesta a depășit-6 500 de tone.Este, desigur, Un prilej de mîndrie și de satisfacție pentru toți cei 250 de oameni care și-au pus—

Revenim la „Ancheta noastră la început de an“
Astăzi, întreprinderea minieră Valea de Brazi

Directorul întreprinderii, ing. CAROL SCHRETER, afirmă: 

„Vom pune în funcțiune 
la termen primul

director, în 
ne spuneați 

a 
în

— Tovarășe 
luna februarie 
că în a doua jumătate 
acestui an va fi pusă 
funcțiune prima capacitate 
de producție. Cum au a- 
vansat lucrările de deschi
deri și pregătiri îri~ pe
rioada care a trecut? Sînt 
create condiții pentru în
ceperea producției de căr
bune în luna iulie ?— In perioada de timp care a trecut de la începutul acestui an, colectivul nostru a făcut pași însemnați spre obiectivul propus. Lună de lună, sarcinile de plan au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite a- tît la lucrările de deschideri cit și la cele de pregătiri. Ne-am concentrat e- forturile asupra lucrărilor care condiționează nemijlocit punerea în funcțiune a primelor abataje din blo- cui IX. Lucrările au avansat considerabil pe galeria magistrală spre Vest, pe galeria principală de aerâj est. puțul 7 Sterminos. In

O brigadă cu bune re
zultate la I.M. Valea de 
Brazi, cea condusă de 
Zaharia Costache. In i- 
magine, brigadierul și 
ortacii Ioan Sterpu. 
Constantin Horodincu și 
Constantin Silion, în- 
tr-o consultare cu șeful 
sectorului II, ing. Gheor. 
ghe Varhonic.

de peste 6 500 de tone.semnăturile de muncă pe acest fructuos bilanț. La loc de cinste se află, desigur, cele ale ortacilor din brigada lui Gheorghe Văsîi — și am, aminti,, printre minerii de bază ai acestei vestite formații, pe Spiridon Scorpie, pe Marcu Petru, Ștefan C'arti, Gheorghe Curteanu. Abatajul lor frontal cu sus-
T. DIACONU c.

(Continuare în pag. a 2-a)
J

subteran au fost amenajate două stații pentru transformatoare, două garaje și alte lucrări de organizare a viitorului flux de producție. Au fost finalizate pînă în prezent pregătirile stratului de cărbune din blocul IX Nord, unde s-a trecut la echiparea primului abataj, care va fi dotat cu combjnă de tăiere în front și va avea susținere cu stîlpi metalici. Lucrările de pregătiri continuă prin a- vansările de pe galeriile de cap și de bază din blocul IX, pentru a crea condiții de punere în funcțiune

valențele' a-

S. BORCAN

L

rîrid, una de indicația se-

în- o na-
(Continuare în pag.
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In acest an, pe panoul fruntașilor de la I.M. Dil- ja, a fost prezent lună de lună numele lui Gheorghe Matei, Numărîndu-se printre primii de la mină care au folosit tavanul ~ de rezistență, se poate spune fără teama de a greși, că . noua tehnologie de lucru a fost bine însușită și a- plicată de Gheorghe Matei Și ortacii lui. Că așa este O demonstrează cifrele.
• Lună-de lună sarcini

le de plan au lost depă
șite • Productivitatea mun
cii a fost ritmic superioară 
sarcinilor planificate cu 
400 kg pe post. • Peste 

1 300 tone de cărbune li
vrate suplimentar de la în
ceputul anului.„Rezultatele obținute de această brigadă nu sînt în- tîmplătoare, ne spunea ing.

B. BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

abatajabataj**celui de-al doilea frontal, care va fi dotat cu un complex de susținere și tăiere mecanizată, de mare productivitate.La suprafață s-au finalizat lucrările la depozitul pentru explozivi, se desfășoară în ritm susținut construcția corpului admi- ministrativ-gospodăresc și a anexelor din incinta principală. Au fost terminate lucrările de construcție stației de ventilatoare
Interviu realizat de 

Viorel STRĂUȚ

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu s-a întîlnit, miercuri după-amiază, în cadrul unei ședințe de lucru, la Comitetul Central al partidului, cu membrii biroului Comitetului municipal de partid București.In cadrul ședinței, primul secretar al Comitetului municipal, tovarășul Constantin Olteanu, precum și alți membri ai biroului Comitetului municipal București al P.C.R. au raportat / secretarului general al partidului despre activitatea desfășurată și măsurile pe care le-au întreprins în vederea înfăptuirii în bune condițiuni a sarcinilor de producție ce revin unităților industriale ale Capitalei, despre modul în care s-au desfășurat în acest an lucrările în sectorul agricol Ilfov, precum și în legătură cu felul în care se acționează pentru realizarea obiectivelor de: investiții, a programelor șl planurilor de sistematizare, de bună gospodărite. și dezvoltare edilitară a Capitalei. De asemenea, vorbitorii au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea, desfășurată de organizația de partid a Capitalei ,în vederea mobilizării tuturor oa-
S a încheiat anul de învățămînt în Universitățile

statutul ei, Universitatea cultural-științifică, instituție de cultură deihasă care funcționează în cadrul așezămintelor decultură, are menirea de a sprijini procesul de educare. permanentă a maselor. t !n anul derecent încheiat la Petroșani au funcționat, în cadrul lini versității, 58 de cursuri teoretice și 14 cercuri teh- nico-aplicative, ceea . ee . dovedește atenția pe care Casa de cultură o acordă acestui important mijloc de răspîndire a culturii în , rîndul maselor. O privire atentă asupra structurii tematice a- cursurilor monsțrează faptul că des-a acordat o mare atenție celor teoretice cu tehnic, acestea venind sprijinul producției, creșterii calității acesteia,. ..al ridicării pregătirii profesionale, dar mai ales al nivelului de cunoștințe profesionale, al întăririi disciplinei la locul de muncă. Faptul că aceste cursuri - s-au desfășurat în incinta marilor unități economice,

caracterîn al

de partid almoliilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și au prezentat măsurile întreprinse pentru ridicarea întregii munci de partid la nivelul cerințelor și exigențelor deosebite ce se pun în acest an . și în a- cest cincinal în fața organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de muncă din Capitală. Cu acest prilej au fost relevate o serie de rezultate bune obținute în industrie . și agricultură, în celelalte domenii alo activității economice și sociale și s-a evidențiat hotărî- rea cu care comuniștii, oamenii muncii din Capitală acționează pentru lichidarea neîntîrziată a unor neajunsuri care mai persistă în unele sectoare, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a apreciat că, pe ansamblu, Capitala a obținut o serie de rezultate bune care, însă, printr-o organizare superioară a muncii, puteau fi și mai bune, la nivelul mijloacelor moderne, a puternicei baze tehnico-materiale de care dispune municipiul. Secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a se acționa cu mai

eu deosebire' în întreprinderile miniere și constructoare de mașini, a permis atragerea unui număr sporit de cadre tehnico-ingi- nerești în conducerea și desfășurarea activităților. Dintre cursurile, tehnice or- învățămînt ganizate amintim pe cele care s-au ridicat la un ni-, vel corespunzător prin pregătire și participare: „Folosirea eficientă a rezervelor și resurselor interne pentru creșterea producției,, a productivității muncii" -- IiM. Livezeni. „Respectarea normelor de protecție a r. uncii —- factor esențial în
Ii. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

I N SCR I P Ț I I

Noul într-o întreprindere nouăNu este' deloc un para- „din afară", a fost, tehnic, vorbind, foarte scurt.In al doilea rînd, noul se relevă în înseși produsele unității. Majoritatea dintre ele sînt unicat în industria noastră constructoare de mașini. Un produs nou la I.U.M.P a semnat și înseamnă premieră industrială ționala. ..Noul, in aceasta întreprindere n<>uăj : niăi în- i seamnă permanenta pi o- * movare a. lui; prin pipr- ț fecționarea a ceea ce s-a I făcut, prin asimilarea de 7 noi produse;, prin îțnbu- I nătățirea calității utilaje- i lor și, mai ales, prin stu-r dierea posibilităților — și ‘ găsirea de soluții — pen- » tru ca minerii sădisp.u- L bune, fia-, J andament. 1

dox: deși ființează de la începutul acestui secol, I.U'M.P. este1 o întreprindere cu totul nouă. Deși își desfășoară unele activități în hale de aproape un veac, doar zidurile mai. au vechimea respectivă: tehnologiile, .produsele, sînt noi, moderne. Și mai aleș nouă, modernă este concepția despre promovarea noului tehnologic.Care' ar fi cestui nou ?In primul structură, Ta ci clarului general al parti- . dului, tovarășul Nicolae J Ceaușescu, fostele ateliere de reparații au fost transformate într-o întreprindere constructoare ,de uti- nă de mașini bune, fla- laj minier. Drumul acesta bile, de înalt r al devenirii nici ușor șipresărat cu ajutoare

multă fermitate pentru a- plicarea , programelor de organizare și modernizare a întreprinderilor, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, ară- tînd că este necesar să fie larg: mobilizate, 1,1 acest scop, toate forțele tehnice și științifice din întreprinderi, din instituțiile de cercetare și învățămînt ale Capitalei. S-a subliniat că trebuie luate măsuri hotă- rîte pentru folosirea mai bună a c apacităților de producție existente în Capitală, ’ pentru buna organizare și repartizare a forțelor pe cele, trei schimburi de producție, pentru întărirea spiritului de răspundere și disciplină la fiecare loc de mUncă, în fiecare unitate de producție.In mod deosebit, secretarul general al partidului a accentuat necesitatea de a se lua toate măsurile pentru realizarea în întregime și în cele mai bune condițiuni de calitate a producției destinate exportului —. aceasta constituind un o- biectiv de cea mai rnafe însemnătate, care trebuie să șe af le, în permanență, pe primul ‘ plan al preocupărilor Comitetului municipal 
(Continuare în pag. a -l-a)

Succes al 
constructorilor de 

căi ferateColectivul Antreprizei de construcții căi ferrfte Petroșani raportează un nou și însemnat succes. Este vorba de predarea la be- , neficiăi a tronsonului de dublare a căii ferate electrificate pe distanța Pui— Baru. Intre Baru și Petroșani se desfășoară în prezent. ample lucrări de ■ construcții de poduri și podețe, ziduri de sprijin, pentru dublarea căii ferate electrificate. Deși construcția noii linii, duble se faqe în condiții grele, de teren accidentat care ridică numeroase probleme, lucrările avansează in' ritm susținut. Prin depășirea zilnică ă sarcinilor de plan și efectuarea unor lucrări de bună calitate se evidențiază constructorii din mațiile conduse de Adrian Adler, Matei ghel, Veronel Tru’șcă, Jula. Ștefan • Arighcl Constantin Stdicescu. (V S.)
for- ing. An- loan și
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ECONOMICE
la calitateCori gen ți

pentru recepție

luna, noiembrie a trecut (ne scrie pe redacției cetățeanul locatar din

VENTE

„Din anului adresaConstantin Fulea, al apartamentului 28 seara a II-a a blocului nr. J, cartierul Petroșani-Nord) de cînd ne-am mutat în noile noastre locuințe ne confruntăm cu diferite probleme de întreținere a fondului locativ din cauza ca- lității slabe a unor luerăii de construcții și mai ales a celor de instalații. blocul în care locuim mereu ne- cesitînd reparații. Blocul a fost construit de o briga
dă din Deva a Trustului de antepriză de. construcții și montaje Comisia de receii- tae a trecut cu ușurință peste unele aspecte; ale calității lucrărilor. Cinci ne-anî mutat .în noile lo- euințe; în băi lipseau si- foănele pentru scurgerea apei. .Apa rece: și caldă n-a < urs luni la rînd Ia robinete In prezent apa rece și caMă curge, dar pe alocuri, cu scurgeri. Energia electrică a fost asigurată prin- tr-un cablu provizoriu. Multe din aceste neajunsuri persistă și în prezent, 
tei pofida insistențelor lo-

catarilor, a asociației locatari, .pentru efectuarqa ” unor reparații în termenul de garanție. Constructorii și instalatorii ne. poartă cu vorba, ne promit mereu că . remediază defecțiunile, dar ; nu se țin de cuvînt: Acești constructori, corigenți la . calitatea lucrărilor,’ așteaptă probabil.; să treacă termenul de garanție":Faptele relatate în/ scrisoare s-au confirmat pe teren Blocul nr. i garsoniere, despre care este vor* , ba, n-a fost tencuit pe dinafară nici in prezent. Printre panourile prefabricate, din structura de rezis- l mță a blocului, pe alocuri, sînt găuri în care intră pumnul. .Șubs&lUl blocului este muhdat, datorită unor defecțiuni ale rețelelor de âpă. Intre scările. I și II un cablu electric, șerpuieș- te '-pe spațiul verde; asigu- rînd ăiimentarea „provizorie"... de cîțevâ luni, cu e- nergte electrică. Fn apartamentele locuite de Nicolae' Efeak. Iosif Czimbalmoș, Ioan Clidar, Constantin Fu- lca , Xoan Cdman, pe care le-ăm vizitat împreună cu tovarășa Geta Cristeii, so-

:i;i președintelui asociației de locatari, am constatat -x urgeri de apă din coloana instalațiilor și igrasie.: Sesizările locatarilor sînt, deci, pe deplin întemeiate; Ne asociem opiniei lor și
cerem, ■ șî pe această cale, constructorilor, îndeosebi instalatorilor, să dea vadă de. seriozitate și rezolve cît mai curi.»d cile defecțiuni, care , duc necazuri locatarilor.

?.''W-5 #

f 5 Ol

(Urmare din I)

In contrast cu cele constatate ta blocul nr. 1 din Pfetroșani-NoFd, în cartie. tui Aeroport, unde sînt gata pentru recepție cîteva noi tronsoane de blocuri de locuințe, calitatea lucrărilor .este ireproșabilă. In‘ blocul D, 28 de apartamente sînt pregătite pentru recepție, Alte 10 apartamente, . toate* cu cite trei camere, confortabile, sînt de ase- mcnc.i, pregătite pentru recepție ftf ultimul țronspn 'ăl blocului ,42. In interior, tencuielile și zugrăvelile sînt de o calitate ireproșabilă. la toate aceste noi a- partamente. Constructorii din echipa de zidari condusă de Ion Militaru și zugravii din echipă Iui Constantin Tutiiă și-au făcut datoria. In exterior noile blocuri sînt finisate. Sînt amenajate și suprafețele de la intrarea în blocuri, scările, aleile.. Și Ia blocul 40 A, dat în folosință în ace-

lași perimetru, de aceiași constructori, calitatea lucrărilor de finisaje este î- reproșabilă. . Fapt confirmat de. președintele asociației de Itx-atari nr. 10, E- nmnoi! Stingă, care ne-a spus că de la instalarea locatarilor în noile apartamente n-au existat reclamați)... :/ -In cartierul Aeroport, 38 de noi apartamente sînt gata pentru recepție. Sînt aF paitainențele construite, de oamenii din echipele concluse de Mihai Asavei (fierar, bf'toniști). Ion, [.«rdaclie fduhien), de zîdai ii și zugravii din echipele din sub* ordinea maistrului Constantin Mihăiescu, brigada 10 Petroșani a . A.C.M. Sînt apaitamente Ia care afirmația „gata pentru rrcep- ție" însemnează calitate i- repro.șăbilă, spre lauda constructorilor și spre satisfacția* viitorilor lacatari.
Vterel STRÂUȚ

In liceele municipiului nostru sînt în plină des
fășurare tezele de practică trimestrială. Imaginea, sur
prinsă în atelierul școală, prezintă nn aspect <11 n 
timpul desfășurării unei astfel de teze de către e- 
levii clasei a IX-a E de Ia Licenl industrial din Vul- 

. can. Feta: O. GEORGESCU

„Vom pune în funcțiune 
la termen primul abataj"
(Urmai* din pag. t)

pășiri de la o tonă, pînă la b tonă și jumătate. Ceea ce a făcut ca producția suplimentară la zi, obținută pe această eficientă cate Să să ridice. în. brigadă lui /Gheorghe Văsîi la peste, 4 50tt de tone.
lui Alexandru Pato) au un cuvînt greu de spus. Și. ținere individuală, dirl panoul 2, blocul III. stratul 18 a fost izvorul șuvoiului - de cărbune care a pornit spre suprafață. II pregătiseră, bine șt din timp, ba chiar cu o lună în devans, minerii de la pregătiri, conduși de brigadierii Petru Vreme și Alexandru Palo. Este cazul, aici, să ' amintim un adevăj: binecunoscut: vitezele mari la pregătiri se concretizează, : mai, tîfziu, în sporuri cbh- ■ sistehte la producția de- Cărbune. O realitate, de cai re oamenii ■ sectorului țin seanța, încă din prima zi, ia anului, abatajul a început șă producă Ia capacitate. A- ceasta și pentru că, prin- • '■ tr-o bună organizare; șej asiguraseră fluxuri fluente de aprovizionare cu materiale, și de evacuare Ca pro- , ducției. Aceasta și' pcmru, că personalul de sub conducerea- maiștrilor Vasile Pavelonesc, Paul Taborsehi. Petru Chingă s-a preocupat.• in colaborare cu lăcătușii de pe fiecare, schimb, ca» aceste activități esențiale, de transport, să „meargă ca ceasul". Așa. se face că,’ randamentele: pe post s-au sub ele", menținut ridicate, cu de- Este, bineînțeles, îmbu-

curator faptul că mineriisectorului, care au îndrep- ;lățirea să privească înapoi l-au spus, deja,• convinga- cu mîndrie,. își îndreaptă ‘ „j..—preocupările spre viitorul producției. Și pentru că au înțeles perfect efectele pozitive ale pregătirilor fă-
Prin hărnicie și buna organizare 

a activității

mîndrje și de satis- — sentimente, de* îndreptățite. Dar es- ăcelași timp, și un pentru realizări
.«Spuneam, succesul obținut - de sectorul I este un prilej de făclie sigur, te, înimboldmai mari in viitor, o premisă pentru: trriplinirile ele inline. Această hotărîre ne-a împărtășit-o inginerul Florian Dumitru,, șeful sectorului. „Miile de tone in plus de, pînă acum nu sînt lauri oe care să ne culcăm. Dimpotrivă, constituie o platformă dorim sătiu uare.faptul că al anului vor fi cu Și vrem

pentru ceea, ce realizăm m con- ,Nu uităm deloc în trimestrul IV cotele planului mult superioare, să nu ne, situăm
Modernizări de drumuriI’e arterele circulației rutiere din municipiul Petroșani se desfășoară în aceste zile, ample lucrări de modernizare a drumurilor. In cartierul „Aeroport" din Petroșani a fost dat în folosinței un nou tronson de șosea cu patru benzi de circulație. De la bifurcați a

cute din : timp și de bună calitate, parale) cu ritmurile înalte la extracția de cărbune realizează viteze mari de avansare în lucrările de conturare a noilor capacități. Aici, mineri cu experiență și cinnpetențăGheorghe Olănuță, Gheprghe Cîmpeanu, Petru Dima, Vasile Mihăeș (i-am mituit pe eîțiva dintre ortacii de nădejde ai brigăzii

tor pentru soarta producției actuale, prin obținerea unor avansări de peste 70 de metri pe lună la punerea în funcțiune a abatajelor care dau cărbune. Iși vor spune cuvîntul cu o lună mai devreme, cînd vor termina, in devans, împreună cu colegii lor din brigada lui Petru Vreme, panoul IV.Așadar, optimismul minerilor din sectorul I al minei Africani este de două ori îndreptățit: el se întemeiază, o dată, pe suci cesele obținute in această . primă parte a anului.se mai bazează pe buna ganizare a activității pregătiri, pe punerea funcțiune,
Și or* de înmai devreme, a noiloi capacități de producție

la puțul 7 Sterminos, a stației de ccmpresoare de la puțul nr. 5 și altele. In subteran, brigada de mineri- condusă de lanoș Doboș a atins în aceste zile 
adîncimea de 560 m la săparea puțului auxiliar din incinta principală.: Priit a* ceasta sînt create condiții de atacare a galeriilor de , Ia orizontul 300. Avem termene precise și programe de* acțiune bine gîndite pentru punerea în funcțiune a principatelor de investiții astfel îneît, 15 iulie, Vor fi create diții pentru începerea 'ducției. de cărbune.

— Cum a acționat 
ducerea întreprinderii 
tru asigurarea forței 
muncă, în condițiile în ca
re volumul lucrărilor pre
văzute in plan a sporit lu
nă de Itoriă ?— Conducerea tehnică a Îiîtreprsndtrii ă acționat cu toată fermitatea pentru asigurarea efectivelor, pe structuri de meserii, la nivelul sarcinilor. Ca urmare. de la începutul anului personalul muncitw a crescut, cu peste 300 de oameni. Măi avem; probleme ân ceea re privește asigurarea for-

lucrări la cort-, pro-
con- 
pfen- 

de

ței ele muncă pe strueturi ' 
ăe meserii. Dar Ie voiri rezolva prin acțiuni proprii. Ii» acest scop am înființat,‘ în cadrul * întreprinderii, cursuri de calificare pentru mineri și vom organiza .și cursuri pentru eleetrome- •. canini și artificieri.

— Cum estimați că se va 
încheia primul semestru în 
ceea ee privește realizarea 
principalilor indicatori ai 
activității eeonomfco-finan- 
eiarc din întreprindere ?— In prezent, pl.wu)- valoric este realizat și depășit. Pînă la finele Junii iunie vom realiza o producție valorică de cel puțin 8 milioane lei peste sarcinile de plan. La lucrările de deschideri, planul fizici este depășit cu 45 ml. Sîn- tentt la plan și cu lucrările de pregătiri. Avem rezultate bune și la productivitate. Productivitatea pe om realizată in medie, în a- cest an, a fost cu 549 lei mai mare decît .cea planificată. Punem un accent deosebit, în aceste condiții, pe realizarea unor lucrări de calitate, ireproșabilă.Voîn face totul pentru sporirea eficienței, pentru punerea la termen în funcțiune a primelor. capacități de producție.

(Urmare din pag I)

Livezehi sffite ■ Vulcan, pe DN 66 A s-a turnat, un nou strat de asfalt pe o diistan- ță de peste 2 km. Lucrări . de lărgire a drumurilor se execută și în Lupeni, Vulcan, Petrila și Urieani, în zonele noilor centre civice. (V.Ș.) ’ j '

realizarea planului de producție" — I.M. Dilja, „A- plicarea tehnologiilor noi de prelucrare și tratament termic la piesele de schimb pentru utilajele miniere", .. - I.P.S.R.U .E.E.M.O a doua latură a tematicii au constituit-o acele cursuri menite să contribuie Ia dezvoltarea conștiinței politice, patriotice, revoluționare și la lărgirea orizontului de cultură generală al oamenilor muncii. A crescut, față de 1984, numărul cursurilor pe teme de istoric, cultură și civilizație românească. S-au impus, prin calitatea deosebită a prelegerilor prin activitatea . dezbaterilor,

cursurile „Din gîndirea so- cial-politipă și filozofică a președintelui N i c o I a e Ceaușescu", „Pagini din istoria patriei", „România în viața internațională", cursu- .învățămînt. rile pe teme de etică,, echitate, educație juridică și cele de cultură generală, e- videntiindu-se la aceste capitole' C.M.V.J., I.U.M.P., I.G.C.L.Cercurile țehnico-aplicn- tive au fost organizate astfel îneît. dezvoltînd aptitudinile participanților, să răspundă tuturor exigențelor oamenilor muncii, ele desfășurîndu-și activithtea la sedf casei de cultură. Desigur, buna desfășurare a celor mai multe dintre cursurile teoretice și practice se datorează și efortu-

rilor pe care lectorii, rectorii, de cursuri și consiliul științific, specialiști din toate domeniile le-au depus de-a lungul anului deDincolo de aceste realizări, care fac. din Universitatea cultural-științifică 
de Ia Petroșani — ai cărei rector este lect. univ. Tiberiu Gagyi o instituție de cultură de masă bine apreciată de oamenii muncii, de-a lungul anului de învățămînt ne-am în- tîlnit și cu alte aspecte, puține, este adevărat, dar care au afectat desfășurarea unora lintre cursuri.Ele țin mai ales de ne- respecțarea programării de către întreprinderi, neres- pectare prea puțin justifi-

cabilă, ca și de formalismul unor manifestări,, rezultat al nepregăUrit lor sub aspect organizatoric. Casa de cultură, consiliul științific au analizat deja activitatea depusă în anul de învățămînt repent încheiat luînd măsuri concrete, dintre care cea mai importantă este realizarea chestionarului sociologic prin care se testează , preferințele oamenilor muncii, cu predilecție ale tinerilor, pentru realizarea itiucturii cursurilor în anul viitor. O altă măsură adoptată este popularizarea corespunzătoare, a cursurilor prin afișa j și.presă, ceea ce va duce la . 4» informare temeinică, e- ficientă a oamenilor muncii.- ■■■■ '

UN NOU MAGAZIN, cu profil alimentar, se află în fază de finalizare în. noul centru vie al orașului Petrila, Această unitate comercială, care va avea un spațiu util de 1000 mp, se află la parterul blocului 36 B. (LV.)

I
I
l
I f
| « (LV.)■ TINEREȚE. Cîștigătoare- l le concursului „Muncă, ti-

nerețe, frumusețe", faza pe localități, Ia care au participat tinere din unitățile economice ale Văii Jiului se prezintă, alături de colegele lor dc generație, la etapa județeană. Concursul are loc la Deva. Vor fi prezente pe podiumul de concurs peste 60 de ținere. (Al. H.)TEATRUL DE STAT din Petroșani, prezintă astăzi, cri la ora 16,. un spectacol pentru abonați cil piesa

„Valiza cu fluturi* de Iosif Naghiu. nitiativa să o înfăptuiască. (G.B.)INIȚIATIVĂ. Pentru petrecerea timpului liber în mod plăcut, colectivul atelierului de armături TH de la Paroțwii a început să amenajeze un teren de fotbal și unul de tenis de eîmpi Nu peste mult timp această mică baza sportivă, realizată prin muncă patriotică. va putea fi folosită de cei care au avut i-:

O VESTE ÎMBUCURĂTOARE pentru amatorii de înot: la Lupeni a fost deschis ștrandul terrnoficat „Preparatorul". Gazdele — Asociația sportivă a pfepa- rațiel

bărci noi. Așad^f, ștrandul își așteaptă oaspeții, doar timpul să ne ajute... (I.D.)Mamele și au în mai : multi depus ac- lunîle aprilie
născut doi sau care auău asigurat, în prealabil, ca în fiecare an, „toaleta" ștrandului stînd din reparații, torii, igienizări. încă mănunt: bazinul de ment â fost dotat cu două

'»■ con- vopsi- un a- agre-
!■

Șise
IMPORTANT.care au îngrijire copii, și tele înmai, sînt invitate să prezinte la Circumscripția financiară a Consiliului popular municipal, în ziua de 20 iunie, pentru a primi indemnizațiile acordate prin lege. (M.B.)

ILUMINAT PUBLIC. La Petrila, în noul cartier, âl orașului, edilii au amplasat corpuri ornamentale de iluminat public, care se integrează armonios în peisajul arhitectonic modern localității. (M.B.)al II

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTÂRU
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brigada condusă de Ștefan" Conduruță;.. se asigură, pe fiecare schimb, o aprovizionare ritmică cu materiale, ceea ce i-a permis ni luna mai să realizeze aproape 140 ml — cu peste 30 ral mai mult rieeît în lunile precedente. Trebuie sa menționăm ;că se va menține și în continuare același ritm la conturarea panoului .res-

0 brigadă mereu tinără Scrisoare
deschisa către

E.G.C.L.
printre Cfei mai apropiați ■ colaboratori ai lui Ghcor- ghe Matei., ei coordonând și îndrumând, alături de Gheorghe Rădeanu și Ion Suigan.lactivitiitea: celorlalți ortaci pe schirilburt. l.or li . se alătură Marcel.Țoșa, Va-., sile Etge. Dănuț Bălăuță, și -Mihai Bîndac care au absolvit cursurile școlii de calificare,: iar acum lucrea- .ză ca: mineri în brigada ce i-a coilsacrgt,.acordînd sprijin în însușirea tainelor a„ cestei meserii mai tinerilor lor ortaci cum , sînt Constantin Ionel, Ion: Bădărău, Ionel Dfîngă, Marius Părăian și Mihai Bălan care se află la început de drum și urmează cursurile școlii de calificare pen:-? tru a duce mai departe șta-, feta bunelor rezultate obținute de brigadă.Minerii conduși de Gheorghe. Matei sînt hotărîți ca și în : S'emestrul II să obți-. nă noi succese, să se m?h- țină în continuare pe un loc fruntaș în întriverea tă brigadă, iar Dan Oprea socialistă pentru a da țării și Aurel Lazâr au ajunsa cil mai mult cărbune.?

(Urmare din pag H ■'Dumitru Oprea, șeful sectorului II. încă de la Început membrii brigăzii au . înțeles că forijțarea corectă a tavanului: de rezistență este problema de bâză in feliile următoare și do aceea nu s-a făcut nici tin rabat de lă respectarea tehnologiei de; lucru. Grinzile au fost puse la distanță optimă și cuplate între ele. Plasa de sîrrnă așezata în două ‘ rînduri a fost cusută corespunzător formînd un tavan artificial de buna calitate, neînregistrîndu-se în atest abataj nici o surpare. în această brigadă sînt numai oameni unul și unul, majoritatea dintre ei formați și crescuți de brigadier în cei peste 15 ani de cînd conduce formația de lucru".Gheorghe Agonici, unul dintre brigadierii de frunte ai sectorului a început să deslușească tainele meseriei de miner în aceas-

dă garanția că ele vor fi finalizate la termen, astfel îneît montarea și punerea în funcțiune a complexului de- susținere mecanizată și a combinei de tăiere7 să se realizeze în timp util pentru ca?sectorul I B să-si realizeze rit- mii sarcinile de plan.Brigadierul Conduruță nil are doar meritul de a-și fi realizat lună de lună sarcinile de plan. De cînd se află la conducerea brigăzii el ș-a preocupat în permanență de formarea ținerilor mineri. Alexandru Macavei- și-a început, activitatea în. a- c.eastă brigadă, iar acum, alături de frații Vasile și

I 
I
I 
I
I ț
*

........... . jAtilla Csibi coordonează ț •'* ’ ~ ""'vitatea mi- ischimburi, ’
i

i

ur-susîn
bărbătești

Locatarii din strada Independenței bloc 20, scara Ii, cărtieriir „Aeroport", vă aducem la cunoștință nțătbarele: Blocul mai menționat a fost : datfolosință în toamnă imului 1966 De atunpi, nu a beneficiat de nici urî fel de reparații. Datorită acestui lapt, ac. perișul blocului a suferit' mai multe deterio- răii pe unde pătrunde a- . pa, fapt pentru care se impune izolarea ?acoperișu- 1 lui, cît mai urgent posibil.Menționăm că această - stare de lucruri se manifestă ■ de cîțiva. ani de. zile; apa iXArunzîrid prin planșcul blocului pînă la etajul II, dcgradînd fbarte serios toate apartamentele. S-au făcut, numeroase sesizări la conducerea E.G.C.L, Petroșani, unitate de competența căreia aparține re- ' zolvarea acestor probleme, : dar nu s-a efectuat nici o ? reparație pînă în prezent. Din discuțiile purtate cu tovarășul inginer Iuliu Pop, , ni s-a comunicat că E.G.C.L. Petroșani nu are măteria- lele necesare pentru această lucrare și, ca atare., nu este posibilă efectuarea 7 reparației. Ne întrebăm: cui să, ne adresăm pentru remedierile amintite, dacă nu E.G.C.L. ?
Flavius AXINESCU și 

ceilalți locatari ai blocului

Un colectiv despre care vorbesc 
faptele de muncăPrintre brigăzile de elită de la mina Bărbăterii se numără și cea condusă de Ștefan Conduruțâ, din sectorul IB. Și în a- eest an, după primele cinci luni; minerii brigăzii înscriu rezultate remarcabile în cronica in- . trecerii.. Deși îșj- de.sfă-, șoară activitatea la lucrările de< pregătiri, prin cei peste 100 ml lucrări miniere executate suplimentar sarcinilor planifi- •••«••••••••••••iurvo»» . cate ei au contribuit a- tît la asigurarea liniei tie front active a sectorului cît și la creșterea cantității de cărbune extras, j Prin depășirea sarcinilor 

de plan lună de lună, Ștefan Conduruță împreună cu cei 13 ortaci ai săi a reușit să finalizeze, la termen și de calitate, lucrările de conturare a panoului 5 din stratul 5, blocul XI unde brigada 
condusă de Iosif Mărcuș i care folosește. în abataj combină de tăiere, obți
ne rezultate din ce în ce h mai bune. Odată finalizate, lucrările de la panoul amintit, brigada a •< început conturarea unui nou abataj în același bloc și strat. „Intrucît necesitățile de producție impun ? realizarea: unor viteze ; mari de avansare la conturarea panoului 4 est, am luat la nivel de sector măsuri pentru o mai bună organizare a muncii la

Bârfeați care onorează 
titlul deminer

pectiv deoarece aici .'se: va monta un complex de susținere mecanizată și combină de tăiere care ne va asigura realizarea sarcinilor de plan în ulti-. ma parte a trimestrului IV din acest an" ne spunea sing. Constantin Ion șeful sectorului. INu este pentru prima dată cînd minerilor din această brigadă li se cere să devanseze graficele de producție. De fiecare dată cînd s-au angajat, au reușit să finalizeze lucrările la termenele prevăzute astfel în,cît să nu stînjenească CU nimic desfășurarea normală a procesului de producție la fronturile de cărbune. Modul cum au demarat lucrările la acest abataj

și îndrumă activitatea minerilor de pe : ‘ fiind unul dintre cei: mai/, apropiați colaboratori ai < brigadierului. La rîndul ( lor Ion Colac, Nicplae Bă- cilă și Ion Cojoearu au I absolvit cursurile școlii | de calificare lucrând în , prezent ca ajutori mineri și tetodată, alături de șeful de brigadă și de șefi de schimb contribuie la formarea mai tinerilor lor ortaci cum sînt Ioan Tărcău, Bernand Bank și toți ceilalți pînă la 13, cîți numără în rîndurile această brigadă care află mereu în fruntea trecerii socialiste.

LENl’ȚA PETER, Petro
șani. Cazul (și necazul!) despre care ne scrieți a fost adus la cunoștința dispeceratului apă-eanal.

Gheorghe BOȚEA

CIU

patriot ică

De aici, de Ia sera de flori a E.G.C.L. Petroșani 
„pornit", în primăvara acestui an, peste 10(10(H) 

răsaduri de flori, care, acum, de pe zonele verzi înfru
musețează orașul și bucură ochiul trecătorului. Elisa- 
beta Codea, Hermina Lese și Susana Negoi sînt trei 
dintre florienltoarele serei care se ocupă cu dragoste 
și pasiune, pregătind pentru parcurile și zonele verzi 
ale orașului, nenumărate flori multicolore.

loto: Gheorghe OLTEANU

Răspundem cititorilor
GRUP DE LOCATARE 

strada Păcii — Petroșani. Am discutat cele sesizate 
de dumneavoastră cu factori de răspundere de la 
I-.G.U.L. Intruert hotărî rea 
de a scuti de taxe pe locatarii etajelor 3 și 4 a fost luată în cadrul asociației 3 B, pencil a "se .reveni la această decizie adresațt-vă președintelui asociației. De la i.G.C.L. ni s-a promised.

în cursul verii, se vor executa lucrările despic care aminteați în scrisoare.

GRUP DE STUDENȚI 
SERAI.IȘTI. Nu. nu se poate realiza ceea ce sugerați dumneavoastră. -
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Semnificația indicatorului de circulație cu pietonul și „zebra" o-înțele-; ge pînă și un copil. Cei din fotografie constituie o ciudățenie (la origine, pare să fi fost un indicator de circulație). Reconsul- tînd cărțile-de specialitate n-am dat nicăieri de vreun i-ndicator format din

trei tuburi de neon și cablajul electric aferent. Poate l-a inventat cineva din Lupeni (locul în care l-am văzut și noi) și dorește sări țină semnificația sub uri mister de nepătruns.. Cine știe ?
s

s

D.T. GHEORGHE

M.
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Suita de tntîmplări. petabile de-a lungul ultimilor ani, are darul să pună în gardă. La Petri la, în ciuda păcălelilor suferite de unii creduli, se mai în- tîlnesc destui amatori chilipiruri, interesați speță de procurarea bijuterii de aur,- pe dubioasă, deși cei multi dintre ei știu că o- perațiunile cu metale prețioase sînt interzise prin lege. Lac să fie că... aurul imaginației sale are căutare, și-a zis Nistor Căldărar un individ, cu antecedente, de mai multă vreme fără ocupație, care și-a angajat în afacerea necurată concubina. Maria Ginngan, și un plasatul sigur, Dumitru Licșor... ln- tr-o anume zi. Nistor Căldărar batea „tarapanaua" cu degetele pe tejgheaua unui magazin alimentar. Șefului de unitate i-a luat chil ghiulul de pe inelarul inîinii drepte a brunetului ineloin.ui,— II vinzi ?— Nțțț.— Iți dau 17 000 pe el.— Nf.lt.— Dacă te răzginde.ști sînt aici în fiecare zi. Banii pe loc.

de în unor cale mai

A doua-zi, Spilca, porecla de argou a lui- Nistor Căldărar, batea din nou „tarapanaua", într-uh ritm înnebunitor pentru șeful de unitate. Cu mare greutate s-a lăsat însă convins să-și înstrăineze ghiulul, „amintire de familie", dar șeful

capital. In contul „mărfii" pe care vi-o voi furniza, v-aș solicita un avans.Nora unui popii a acceptat o tranzacție'de 6 000 ,'7 lei, s-au mai „pricopsit" Ion R., Gheorghe L. și alți amatori de ghișefturi, pînă la cifra rotundă de 20. Ii
a.a».taga

ncodtkci

Sarabanda înșelătoriilor
era client vechi și serios. Cu retribuția lui modestă, comercial mai, pe lingă Ș 300 . .bijuterii rame lui
lucrătorul avea acasă; grame de aur moștenite, alte 60 ;dobîndite din micile economii, că nu fumează, nu bea, nu e filatelisț. pasionat, etc, etc, în schimb, Nistoi Căldărar și comp mergeau la sigur.'?,— Am auzit că vă Căsătoriți fiul. Nu aveți nevoie de două verighete, marfă garantată, ..n" carate... șătt:.— M-aș duce la T, să provin niște bijuterii; N-am

N •• • tf ■ ■-« ■ i M i ll *.« ț. ■ amai ardea de munc'ă -lui Nistor Căldărar, cînd a număra banii picați de la firrila păcălelilor Constituiau în sine, dată fiind mulțimea lor, o ocupație obo- ; situare. Intr-o zi însă, mina gestionarului pe care strălucea ghiulul masiv, cârcă a luat foc. „Veritabila" bijuterie coclise peste noapte, se dovedise a fi „am de trompetă". Cercetările aveau isă dezlege i- țele aparent prosperei a-I, faee)-j, daf in fo.pt îal imm- j ' tara, atît pentru vînzători cit și pentru cumpărători.

Muncă

Organizația U.TiC. de la Liceul ele matematică-fi- zică din Petroșani raportează îndeplihirea integrală a planului economie pe linul 1986. Materialele re- folosibile (metal, șliclă, hîr- tie etc.) reclîperate : de e- levi au fost deja predate întreprindem de profil. (Al. II.) . 'S au ars eu toții, strălucirea metalului fals i-a înșelat pe unit, cei are procuraseră bijuterii autentice au fost doar stăpînii. lor efemeri, întrucât au fost depuse, în contul statului, la Filiala Băncii Naționale. S-a mai descoperit că masca seriozității cuplului de concubini a mai adus necazuri și altora lin’ „colaborator al cerului" a angajat-o pe Maria Ghingan să-i ■ .asigure curățenia casei. Avea: încredere... furat - de smerenia .Măriei Ghingan, pînă cînd de pe un perete al. casei reprezentantul ui clerului a dispărut o icoană inestimabilă .ca valoare, placată cu atir , masiv și fildeș,. înregistrată în patrimoniul național... , Oameni bum-, ele ce..___ , ... ... văLisați păcăliți de farseori, de bișnițari .— mai sînt și din ăștia — care abia așteaptă să vă prindă în mrejele necinstei, să vă înȘele fără, pic de remUșea- re ! Legea spune clar — operațiunile eu metale prețioase sînt interzise, a eluda prevederile ei înseamnă a. deveni cu bună știință prada sigură. a unor pungași de mesei . în consecința păgubași cu ■ remeditare.
Iun VULPE
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(Urinare din pag. 1)de partid, al’sectoarelor ele partid, al tuturor organelor 
si organizațiilor de partid și de stat din Capitală.’ A fost subliniată însemnătatea intensificării muncit politico-educative, a întregii activități de partid în direcția mobilizării comuniștilor, a - tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea prevederilor planului, reducerea consumurilor e- nergetice, de materii prime și materiale, creșterea productivității muncii și a calității produselor, reali-, zarea unei eficiente economice superioare în toate domeniile de activitate, acestNicolae Ceaușescu a accentuat că principalul criteriu de apreciere a activității de partid este — și trebuie să fie — rezultatele concre
te obținute de fiecare, colectiv. de fiecare om al muncii în îndeplinirea planului, a sarcinilor privind dezvoltarea ecbnomieo-so- ciaiă a țării.Referindu-se la activitatea din Sectorul agricol Ilfov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia măsuri operative pentru strîngerea în cel mai scurt timp și fără pierderi a recoltei, precum și pentru executarea în cele-mai bune condițiuni a tuturor lucrărilor de care depinde obținerea unor producții agricole sporite, atît în cultură vegetală, îndeosebi în. legumicultura, cit și în zootehnie.In cadrul ședinței, secretarul general al partidului, referindu-se la proble- rilele privind sistematizarea, dezvoltarea edilitară și' buna gospodărire a municipiului, a cerut Comitetului municipal de partid, Consiliului popular municipal, comitetelor de partid și, consiliilor populare ale sectoarelor să ia măsuri ferme pentru ca aceste importante activități să se desfășoare în cele mai bu-

Insens, tovarășul

astfel- îneît devină un _______ ____ ‘ gospodărească și edilitară, o capitală modernă din toate punctele de vedere. In a- cest context, s-a cerut să se revadă și să se perfecționeze în continuare programele de dezvoltare a serviciilor pentru populație, atît în Capitală cît și în localitățile Sectorului a- gricol Ilfov.Subliniind că în acest cincinal Capitala patriei noastre va cunoaște o dezvoltare intensivă, calitativă, realmente nouă din toate punctele de vedere, secretarul general al. partidului și-a exprimat convingerea că puternica organizație de partid a municipiului, comuniștii, toți oamenii muncii, trăgînd concluziile ce se impun din , activitatea desfășurată piuă acum, vor âcțiohâ cu înaltă, răspundere,’ cu spirit revoluționar pentru îndeplinirea’ tuturor sarcinilor ce le revin, pen- tu sporirea contribuției Capitalei Ia dezvoltarea generală econoniico-socială a țării, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate înaintare a României comunism.In numele Biroului Comitetului municipal de partid, primul secretar al Comitetului de partid al Capitalei a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri și deosebita recunoștință pentru indicațiile și orientările date eu acest prilej și a asigurat pe secretarul general al partidului că organizația municipală de partid, consiliul popular municipal, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală vor face totul pentru transpunerea lor In viață, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul pe acest an și pe întregul cincinal.

ne condițiuni, Bucureștiul să model de organizare
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Sîrribătă, Ia Petroșani, în semifinala „Cupei României”

Campioana campioanelor Europei, în duel cu JiulAșadar, un gest de mare noblețe al Campioanei campioanelor Europei din acest an; onorînd prețuirea pentru minerii Văii Jiului, pentru iubitorii fotbalului din municipiul nostru, „Steaua" București a ■ acceptat propunerea de a-și disputa șansele, în semifinalele „Cupei României", pe terenul adversarei sale, „Jiul" Petroșani. Gest prin care campioana națională en titre și virtuală renunță premeditat la avantajul terenului neutru, dată fiind diferența de .valoare și...aureolă dintre cele două cei care au reprezentat cu combatante. ■ - Aplauzele cinste și dăruire tricolorul noastre vor răsplăti astfel, românesc în întîlnirile ce-

C R OPrin decret prezidențial :— tovarășa Aneta Spornic se numește în funcția de viceprim-ministru al , guvernului și se. eliberează din funcția de președinte
NICĂ

suprem, acum în fierbintele Mexic.Sorții au decis ca Jiul Petroșani, formația fanion a Văii Jiului, aflată în cursa pentru promovare în
lei de-a 31-a ediții a C.C.E. cu Velje, Honyed Budapesta, Kuusysi Lahti, An- derlecht Bruxelles și F.C. Barcelona: Iovan, BUm* bescu, Belodedici, Bărbu- lescu, Balint, Majaru, Stoi- prima scenă a socccrului, ca, Bălan, Lăcătuș, Pițurcă,... ... . ....................   Radu II, Iordănescu redi-răsunet mondial, antrenorii vivus și ceilalți coechipieri.

de două ori, concomitent, “ eroul de la Sevilla, Hel- mudt Duckadam, autorul linei performante rarisime în istoria balonului rotund, pararea a patru penaltiuri consecutive în mare finală, pe valoroșii săi coechipieri și artizanii victoriilor de t............. .......... "..1, . . .Emerich Jenei și Angliei Să nu uităm că printre în- Iordănescu, conducerea clubului militar, care iau decis să ofere Văii Jiului o adevărată fiesta fotbalistică- Sîmbătă, începînd de la ora 17, îi vom revedea, de această dată pe viu, pe
vinșii constelației do valori ale Stelei s-au aflat Olsen (Danemarca), Griin, Van- dereyken, Vercauteren, Vanderbergh, Scifo (Belgia), Victor (Spania), Nagy, Ga- raba, Dajka, Esterhazy, De- tari și alții, care s-au aflat în gazon șau continuă să spere încă în titlul planetar

fost la Alba Iulia: Vancea înscrie al doilea gol (sus) prin care Jiul 
intră in semifinala Cupei României, declanșînd bucurie în rîndul suporterilor 
(jos). Foto: Al. TĂTAR

să întîlnească tocmai cea mai mare performeră a fotbalului românesc, în a- nUl său de excepție, în care și-a adjudecat toate titlurile puse în joc, pe plan intern și extern, mai mult, va căuta să atingă și alte performanțe de răsunet în supercupa europeană, în disputa intercontinentală. Multiplii laureați vizează să soarbă nectarul satisfacțiilor și din „Cupa României". Ambiția fotbaliștilor noștri este de a da o replică dîrză adversarilor, . de a nu considera conturile încheiate înaintea disputei din gazon, mai ales că în palmaresul lor figurează cîștigarea prețiosului trofeu, în urmă cu 12 ani.Așadar, va fi o luptă deschisă între valoarea linei mări puteri a fotbalului european și ambiția „unsp'rezecelui" din Petroșani, care vizează, avîndu-I la cîrmă șl în teren pe MUlțescu, să devină o... Stea. O dispută a luptei cinstite, bărbătești, un spectacol de clasă. In duelul semifinalei de la Petroșani să aplaudăm așadar strălucirea Stelei, dar și să ne susținem frenetic favori- ții; al doisprezecelea „titular" al gazdejor, galeria, a eclipsat, nu o dată, teamuri redutabile. Așadar, vă invităm la un festival fotbalistic, în care vor triumfa, în primul rînd, dorința și, să sperăm,' reușita de afirmare, a celui mai îndrăgit sport, din Vale, pe plan republican.
Ion VULPE

Rezultatele 
din ultima etapă 

diviziei AA cu Steaua o

meciurilor 
a campionatului 
de fotbal
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al Comitetului de Stat pentru Prețuri;— tovarășul Ion Pățan se numește în funcția de președinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri.
țin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.20,00 Telejurnal. 20.20 Actualitatea în economie, înfăptuim hotărârile fo- Pilot de ■ for- rumului țărănimii ! 20,35

Campionatul diviziei de fotbal s-a încheiat victoria echipei București, care a avut evoluție excelentă de-a lungul întregii competiții, realizând un total de 57 puncte.lată rezultatele înregistrate în ultima etapă ;Sportul studențesc — F.C. Olt 7—5 (3—2) ; Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (2—0); Universitatea Craiova — Steaua 5—4 (3—2); Universitatea Cluj- Napoca — Petrolul Ploiești 1—0 (0—0): Corvinul Hu-

nedoara — Dinamo (0—0); Politehnica șoara — F.C. Argeș (1—1); F.C.M. Brașov — F.C. Bihor Oradea 5—0 (3—0); Gloria Buzău — Victoria București 0—0; S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea 3—0 (1—0).In clasamentul golgheterilor, pe primul loc s-a situat Ilagi (Sportul studențesc), cu 31 goluri înscrise, urmat de Pițurcă (Steaua) — 29 goluri și Bîcu (Universitatea Craiova) — 25 goluri. (Agerpres)

CIUDAD DE MEXICO 18 (Agerpres). La Monterrey, pe stadii nul „Uni verși ta- rio“, în optimile de finală ale Campionatului mondial de fotbal din Mexic, Selecționată R.’F. Germania a întrecut la limită, cu scorul de 1—0 .(0—0), formația Marocului și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, ur'mînd să în- tîlriească echipa Mexicului. Unicul gol al partidei < marți a fost înscris de Mat- thaeus, în minutul 88.Partida â fost echilibrată, destul de lentă în special în prima repriză, datorită căldurii caniculare (33 de grade).

CIUDAD DE MEXICO 18 (Agerpres). Comentînd meciul Franța----Italia, dinoptimile de finală ale Campionatului mondial de fotbal din Mexic, meci cîști- gat de fotbaliștii francezi cu scorul de 2—0 (1—0),priq golurile înscrise de Piutini (min. 15) și Stopyra (min. 57), corespondentul agenției France Presse notează, printre altele: „După de un meci care a debutat cu impresionanta . viteză de... 3 km/h și continuată adesea în același ritm de promenadă, formația Franței, campioană a Europei, a e- liminat Italia, să nu uităm, deținătoarea titlului suprem".
memento ••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••«

FILMEf PETROȘANI — 7
; iembrie:î mula 1; Unirea: Toate i mi se întîmplă numai inie ; 
; Parîngul: Profetul, aurul i și ardelenii.1 l’ETRILA : Omul care i a închis orașul.î LONEA: Prigoana; \î VULCAN — Luceafărul:: Cîntecele mării.|u. I.UITAI Cultural : 
l Cobra se întoarce.| URICANI: O dragoste j ciudată.î N.R. Eventualele modi- i ficări intervenite în pro î gramarea filmelor apar*

No- Meinoria documentelor. (C.) „Io, Mircea' Voievod și domn..." 20,55 Invitație în studiourile Radiotelevi- ziunii. (c.) Intîlnire cu o- pereta. .21,30 Tribuna ex- . perieiiței înaintate. Acțiuni pentru aplicarea fer_ mă a principiilor noului niecanism econornico-fi- nanclar în industrie. 21,50 Telejurnal

M i c a p u b li citateVIND Olteit-club.ro kilometri și FiatTelefon 41317. (8326) PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ruța j Lenuțâ, eliberată de F.M.P.
Petroșani. O declar nulă. (8322)PIERDUT legitimație, ele serviciu pe numele. Tița; I- leana, eliberată de F.M.P. Petroșani. O declar nulă.

(8320)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 5671, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8319) "
FAMILIA îndoliată anunță cu adîncă durere 

dispariția celei care a fost o bună soție, mamă, soa
cră si bunică

DOGAR IOANA
Inmormîntarea azi, ora 15,30. Cortegiul funerar 

pleacă din strada M. Viteazu. (8323)

UNCHIUL Traiari și mătușa ioana anunță în
cetarea fulgerătoare din viață a nepotului

SIMA MARIAN (ONU)
Sincere condoleanțe familiei

MEMBRII Consiliului municipal al sindicatelor 
Petroșani și colegii de la Casa de cultură ■ sînt ală
turi de Mihaela Maria în dureroasa încercare prici
nuită de pierderea mamei sale

DOGAR IOANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8321)

SOȚIA, copiii, nurorile și nepoții anunță împli
nirea unui aii de la dispariția prematură a celui care 
a fost ;

TODIREANU. ION
Nu îlvoim uita niciodată. (8321)
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