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pregătiri Antohi din sec- finalizat de ter- contura-

Atenția organizației - de partid, a conducerii colective de la I.M. Paroșeni este în permanență îndreptată spre asigurarea liniei de front active la un nivel superior sarcinilor planificate. In acest context se înscrie și activitatea rodnică desfășurată de minerii brigăzilor de conduse de Petre și Mihai Ștefureac torul III, care au cu o lună înainte men lucrările de re la panoul 4, stratul 5. blocul VI, creînd astfel condiții pentru amenajarea camerei de montare și a traseului de transport al complexului CMA-5H, care urmează să fie montat în așa fel îneît să înceapă probele tehnologice în cea de a doua jumătate a lunii august. Operația de transport și montare a secțiilor a fost demarată luni, 16 iunie.Fiind vorba de, o mare capacitate de producție, de 2000 tone de cărbune (Continuare în pag. a 2-a)

rului I al minei Lonea. In
Brigada condusă de Cornel Tir, mereu printre formațiile fruntașe ale secto- -1 I X------- î.i imagine, schimbul condus de Ion Curtean.

Foto: Al. TĂTAR "

I.M. VALEA DE BRAZI

Lucrări miniere 
în avansMinerii din brigada condusă de Dionisie Szocs — o formație complexă profilată pentru lucrări speciale de deschideri în subteran — au încheiat beto- narea unui suitor de aeraj. Este vorba de o importantă lucrare din cadrul viitoarei stații, de aeraj de la puțul 7, realizată cu o săptămînă înainte de termenul stabilit. După cum ne-a informat ing. Bujor Bogdan, directorul tehnic a! minei, lucrarea are o importanță deosebită, în perspectiva apropiatei puneri în funcțiune a sistemului de aeraj general subteran, prin care se vor crea condiții de lucru optime în zona din blocul IX, unde se pregătesc pentru exploatare primele capacități de producție. (V.S.j 

zi, încă din această fază s-au luat măsuri organizatorice care să asigure transportul și montarea celor 100 de secții, a combinei de abataj și a fluxului de transport, conform graficelor. Cei 70 de oameni din sectoarele V transport, VII electromecanic și III producție au fost împărțiți pe trei schimburi, în echipe cializate pe genuri decrări și operații. Echipa condusă de Milică Pane are ca sarcină încărcarea secțiilor din depozitul de la suprafață și transportul convoiului pînă la puț, unde sînt preluate de echipele conduse de Pavel DiaconU, Nicolae Dudui, Constantin Marchidan și Constantin Ispas, introdus în mină și transportat pînă la instalația de rhonorai, convoiul este predat lui Mihai. Poi- nariu, care îl transportă
Gheorghe BOȚEA

• •Con ș t i in cio; i ta te, competența ordonarea formațiilor de lucru. E vorba. de atelierul PRAM, unde se execută verificarea instalațiilor electrice, atelierul de telegrizumetrie, specializat în operațiuni de
Nicolae organî- rest, din- încă

i . ' •ectia Service IPSRUEEMĂ» troșahi este răi Nu ne referim la perioada de cînd < ființă — de șase ani — ci și la media de virstă, în jur de 24 de ani, a celor care lucrează aici.— Din Cei-163 de încadrați ai secției, doar vreo cîțiva am trecut peste 40 de ani, ne. spune maistrul principal Szabo, secretarul zației de bază. In cea mai mare parte tre ei n-au împlinit nici 30.In ce constă, de activitatea de service ? „Este o activitate diversă, desfășurată în trei ateliere de bază, ne explică ing. Gheo) glie Cio. can, tehnologul secției, cel care se ocupă de pregătirea producției și co-

• aPe- tînă- doar a luat

fapt,

700 tone 
de cărbune extrase 

suplimentarMiercuri, 18 iunie, cinci întreprinderi miniere — Lonea, Aninoasa, Paroșeni, Lupeni și Bărbăteni — au extras împreună peste prevederile de plan 721 tone de cărbune.• Cel mai mare plus — 312 tone a fost realizat de colectivul de la Lupeni, care printr-o bună folosire a complexelor mecanizate și a celorlalte utilaje din dotare, a reușit să extragă api oape 7200 tone de cărbune pcntiu cocs.• Continuînd șirul bunelor rezultate înregistrate de la începutul anului, minerii de la Lonea și Paroșeni au extras .155 și. respectiv, 134 de tone peste prel mir r• Trebuie evidențiate și eforturile pe care le fac în aceste zile minerii de la Aninoasa și Bărbăteni pentru a recupera minusul înregistrat în prima jumătate a lunii iunie.

Atributele 
unui colectiv

montare, întreținere - și depanare a. instalațiilor telegrizumetrice din cadrul unităților miniere și cel de lăcătușerie.A rnănuntelc furniza- 4JX te de sing. Ovidiu Borca, șef formație de lucru, vin să completeze tabloul preocupărilor din atelierul de lăcătușerie : reparații ale

EXIGENȚA COMUNISTA 
premisa climatului de ordine și disciplină 

în fiecare colectivCerința pe care o pune cu insistență secretarul gc- neral al partidului în f.ița organelor și organizațiilor de partid este sporirea e- xigenței față de modul în care fiecare comunist răspunde în viața de fiecare zi înaltelor sarcini statutare, principiilor și normelor morale ale partidului nostru. Este un comandament major căre cere acțiuni perseverente pentru întărirea ordinii și disciplinei în îndeplinirea sarcinilor încredințate, astfel ca, în orice funcție afla, comunistul să dovadă de înaltă principialitate și exigență, militeze cu împreună cu din care face ti'u realizarea
să consecvență, colectivele parte, pen- exemplară

Economii 
la pfepararea 
cărbuneluiParalel.cu rezultatele bune obținute prin îmbunătățirea recuperării în cărbunele special pentru cocs — indicator la care se înregistrează o depășire de 3 puncte — oamenii muncii de la Uzina de prepare a cărbunelui Lupeni prezintă cu succese de seamă și în realizarea altoi' indicatori La indicatorul la 1000 de lei marfă s-a realizat, de începutul anului, o mie de 11 lei. (Gh. O)

economici, cheltuieli producție laecono-
profesională reductoarelor pentru transportoare cu raclete, fo- rezelor pentru cariere și sondeze! or de subteran. Competența profesională a meseriașilor este unanim recunoscută și apreciată. Intervențiile la reductoarele de viteză nu mai prezintă, de multă vreme, vreun secret pentru lăcătușii Marius Bai- cu și Ion Poenaru, din echipa -condusă de specialistul Vasile Voiculescu. Așa după cum nici crările de hidraulică creează probleme 
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lu- nu creează probleme meseriașilor Vasile Lunci, Andras Varga, Horațiu Țip- * țer și Franeisc Schwartz, coordonați de loan Ger. gely. Aceasta deoarece ei sînt Iu a 11-a foreză pe
Gheorghe OLTEANU

a sarcinilor ce revin unității în care lucrează.Este firesc, deci, ca organele și organizațiile de partid să fie preocupate în permanență de perfecționarea stilului și metodelor de muncă, de întărirea ordinii și disciplinei,a răspunderii comuniști-.lor, a cadrelor de conducere față de realizareasarcinilor de plan, a îndatoririlor .statutare. Ce a întreprins, ce își propune să întreprindă în continuare organul orășenesc de partid .Lupeni în acest sens ? întrebarea am dresat-o tovarășului fan Popa, secretar al mitetului orășenesc partid. Din răspunsul mit rînd, sublinierea’ că demersurile organului orășenesc de partid au vizat, mai a- les. îmbunătățirea propriei activități, selectarea mai judicioasă a priorită-

a- Ște- co- de pri- reținem jn primul

Condiția eficienței pe șantiere

■Acționînd cu răspundere, în lumina indicațiilor și îndemnurilor adresate întregii națiuni de-tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului-, oamenii muncii ele ț>e șantierele investițiilor industriale din municipiul Petroșani au obținut în acest an succese remarcabile. Pentru punerea în valoare a noi zăcăminte de cărbune, în perioada care a trecut de la începutul anului a fost realizat un însemnat volum de lucrări de construcții și montaje. Prin devansarea stadiilor fizice la unele lucrări s-a dezvoltat considerabil frontul pentru montaj. Au fost puse; în funcțiune utilaje în valoare de 0,8 miliarde lei. In comparație cu situația existentă la începutul anului, stocul de utilaje a fost redus cu peste 100 milioane lei. Față de sarcinile prevăzute în plan la lucrările de investiții
3
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Interes deosebit pentru duelul Jiul Steaua

aconducere Semnificativorganul oră-

ților și finalizarea acțiunilor. S-a asigurat un control riguros asupra activității organelor de partid, a membrilor acestora, organelor de colectivă, este faptul că în cursul ultimului an, șenesc de partid a cuprins în acțiunile de control 87 din cele 117 organizații de bază existente. . In toate organele și organizațiile de partid au fost analizate, cel puțin o dată, ordinea și disciplina, comportarea membrilor de partid producție, familie și cietate, iar ca dovadă exigenței manifestate acest prilej, 23. dd” membri de partid au fost sancționați -pentru diferite abateri. Discuțiile individuale constituie, de asemenea, un mijloc deosebit pentru
Ioan DUBEK
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(Continuare în pag. a 2-a) 

șemnifica- prive.ște manifestă și

Urgentarea montajelor, 
reducerea stocurilor de utilajes-au Înregistrat depășiri la întreprinderile miniere Lupeni, Petrila-Sud, Vulcan, Paroșeni, Uricani . și Valea de Brazi.Deosebit de tiv în ceea ce grija pe care oconducerea partidului statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu față de viața și munca minerilor, este și faptul că, din volumul total de investiții prevăzut pentru 1986 în bazinul carbonifer al Văii Jiului, 104 milioane lei sînt destinate unor obiective sociale. Se- prevede- să fie construite 7 cămine pentru nefamiliști, tota- lizînd 2100 locuri, noi blo- . curi cu destinație specială pentru lucrătorii de inter-

Constantin FĂCEA, 
Directorul Filialei 

din Petroșani a Băncii de 
investiții

(Continuare in pag a 2-a)
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muncii
(Urmare din pag. I)și educării tinerilor minei- In ianuarie 1985, la I.M. Vulcan existau 987 de tineri ; în mai 1986 numărul acestora crescuse la peste 1300. Cifrele alăturate reflectă în bună parte preo- eupărilor organizației U.T.C. din întreprindere pentru stabilizarea forței de muncă tinere.In atenția comitetului U.T.C. din întreprindere 

se află, alături de stabilizarea forței de muncă tinere, calificarea și perfecționarea acesteia, astfel cii educative îneît, în final'productivitatea muncii și calitatea producției să se situeze la nivele superioare. Numai în 1985, 198 de tineri au urmat cursurile de calificare pentru a se putea integra cit mai bine in rîn- dui colectivului de de la Vulcan. La'discuției noastre se în curș de calificare meserii ce sînt în subteran, în mod deosebit pentru mineri și aju-

tori de mineri, un număr de 211 tineri.Pe agenda organizațiilor U.T.C. trebuie să se afle nu numai problemele profesionale ale tinerilor nou încadrați, ci și problemele integrării sociale a acestora. Dar, aceste aspecte ale mun-
Din viața 

organizațiilor U.T.C.

mineri data aflau pentrunecesare

cum unei în muni- sînt în bună parte neglijate, dominate de formalism. Ne referim la activitatea pe care organizația U.T.C. o desfășoară în rîndul tinerilor nefamiliști, :• la munca politico-educativă depusă în rîndul tinerilor pentru întărirea disciplinai în producție, a răspunderii față de obligațiile profesionale și obșteștiExistă mari diferențe

așa se releva cu ocazia analize făcute recent biroul Comitetului cipal al U.T.C. -

discipli-

Urgentarea montajelor

între organizațiile 12 lectric, 12 — mecanic, 1, 4, 5 — producție, 11 — transport, 13 — depozite, unde există inițiative, strădanii pentru educarea tinerilor, și organizațiile 2, 3, 6, 7,9 — producție, unde se constată lacune la acest capitol al muncii; Și la a* ceste sectoare tinerii muncesc bine, pentru realizarea sarcinilor, dar organizațiile U.T.C., in primul, rind birourile acestora, nu sc implică la nivelul necesar pentru conducerea unitară a activității.La o mină unde,. în decurs de 17 luni efectivul organizației U.T.C. a crescut eu aproximativ 400 de tineri, problemele muncii, vieții și educării acestor tineri se pun în mod deosebit. Este nevoie ea munca pohtico-educativă în rândul tinerilor sa capete, deci, la mina Vulcan un nou impuls, iar comitetul U.T.C. să adopte un stil de muncă dinamic, astfel îneît rezultatele obținute să se situeze... la un nivel eît mai bun.
H. DOBROGEANU

analiza modului în care se achită comuniștii de sarcini. Și cu acest prilej au fost atenționați peste 200 de membri de partid pentru diferite neajunsuri. Desigur, formele și mijloacele muncii politice folosite pen hU întărirea disciplinei și ordinii sînt mai complexe. Efectul lor se materia 1 izează .în sporirea exigențe., a combativității și spiritului critic în activitatea partid, a creșterea lizare, de perioarăcreator al colectivelor de muncă, ceea ce se concretizează în sporuri însemnate în activitatea productivă. 'Pornind de Ia rămînerile în urmă față de sarcinile de plan ale acestui an, de la stările de lucruri negative în unele unități, o recentă analiză a organului orășenesc de partid a scos în evidență și deficiențe în activitatea organizațiilor de partid, mai ales a unor cadre. Se manifestă încă acte de indisciplină — absențe nerao-

organizațiilor de comuniștilor, în puterii de mobi- valorificare sU- a potențialului

tivate, irosirea timpului de lucru, abateri de la normele de securitate a muncii și de la Decretul 400, inclusiv la unele cadre de conducere. Deși starea infracțională a fost. diminuată, sînt încă frecvente cazurile de parazitism, sustrageri din avutul . obștesc și alte abateri, încălcări ale legislației, ale regulilor de gospodărire a avutului obștesc. S-au exemplificat asemenea cazuri la unele sectoare ale minelor Eu- peni, Bărbăteni, la cooperativa „Straja", întreprinderea comercială. Sînt înregistrate și alte manifestări străine eticii socialiste, concepției noastre despre lume și Viață, parazitism, abandon de familie. Toate tru toți cei din jur.

acestea denotă îngăduința, în activitatea unor organe și organizații de partid.Măsurile, acțiunile preconizate de organul orășenesc de partid în acest domeniu prioritar al vieții de partid, vizează tocmai îmbunătățirea, intensificarea controlului asupra muncii și comportării fiecărui comunist, dezbaterea cu regularitate în adunările generale a modului cum se achită fiecare de îndatoririle statutare, in - tensificarea educației politice, revoluționare, âteist- științifice. Demersuri complexe, menite să asigure ca fiecare comunist să constituie un exemplu tonic de muncă și viață pen-
(Urmare din pag. D crează în prezent minerii1 " ------- sectorului investiții și caremai departe pînă în came- va fi terminat pînă cînd abatajul va ajunge la capacitatea proiectată, de 27ÎOT tone pe zi.In vederea asigurării con-ra de montaj. Aici echipele conduse de Mihai ’ I FarionI- dițiilor de siguranță pentrusecțiile exploatarea zăcământuluiau

(Urmare din pag. I) Iul unităților miniere. Astfel, la I.M. Paroșeni se a- flă în stoc, cu durata dc staționare depășită, utilaje in valoare de 17,6 milioane lei. Stocuri asemănătoare se află la întreprinderile miniere’Dîlja, Live- zeni, Petrila-Sud, Vulcan, Uricani și Valea de Brazi, de staționare depășită constituie un imperativ major, condiția eficienței pentru actuala etapă de luciu de pe șantierele investițiile) mmiere* Conducerile) întreprinderilor le revine îndatorirea de a acorda tenție maximă acestei bleme. întreprinderea antrepriză construcții montaje miniere, de investiții din .

venție, spații de servire a mesei și altele. Pentru creșterea gradului de securita
te a muncii in subteran au fost prevăzute lucirii de investiții în valoare de peste 40 milioane lei și va fi construită o stație centrală de salvare.In această lună, marchează sfîrșitul lui semestru al activitatea de pe 
a intrat intr-o 1 decisivă. Condițiile labile de lucru se cer lorificate din plin și șantierele investițiilor miniere pentru dezvoltarea frontului de montaj, pentru asigurarea punerii în funcțiune la termenele prevăzute a obiectivelor și utilităților de , care depin
de direcț realizarea programului prioritar de creștere a producției de cărbune. Analiza stadiului lu- cărilor de montaje pune în evidență că în prezent, 
la nivelul Combinatului Unui' program prioritar deminier Valea Jiului există un stoc de în valoare de peste milioane lei cu durataStaționare depășită.50 la sută din acest

Lichidarea, stocurilor care utilaje cu durata de primu- anului, șantiere perioadă favo- va-pe
direcția cadrul CMVJ in calitate de for tutelai și de beneficiar al lucrărilor, trebuie să-.și organizeze activitatea in așa manieră îneît stoculutilaje să fie redus pas cu pas. Se impune stabilirea Mana Krausz — o .. .... ... .......    .

destoinicia-i profesională, în atelierul de creație al 
întreprinderii de tricotaje Petroșani.

muncitoare apreciată, pentru
<ie

pele conduse Șchiopu, Alexandru Caș, Dumitru Drăgoi, Vîrlan și Constantin chim asamblează i , și le transportă în frontul din panoul respectiv fost executate 10 nișe de degazare prealabilă a ză- eămîntului. Prima a pusă sub depresiunea stației de degazare urmînd-ca și la’ să fie terminate și cuplarea la rețea, aceste nișe se și umectarea . ..lui, care are dublu scop 1 pe de o parte se va reduce praful de cărbune timpul tăierii, iar pe altă parte va scădea rezistența mecanică a stratului. „Faptul că tacă de la început am reușit să transportăm și să montăm o secție pe zi ne dă garanția că vom reuși să finalizăm lucrările la termen și luna august vom primele tone de din acest abataj-, ______....nez că abatajul Va fi echipat cu un complex CMA-5H modificat și adaptat de întreprinderea furnizoare la condițiile mînt“, ne torului Tamaș.

de lucru. Vine rândul lui Vasile Capriș și al oamenilor lui pentru montarea hidraulicii. In paralel cu montarea secțiilor se execută montarea fluxului de li ansportoare și a combinei de abataj. Lucrările sînt în așa fel coordonate, ea atunci cînd secția cu numărul 100 își ocupă locul în linia de front, să înceapă probele tehnologice. De aceea echipele de electricieni conduse de Iordache Boțoroagă, Tibe- riu Lacatoș, Ioan Borhină și Dumitru Cloța, sub directa îndrumare și coordonare a maistrului Ludovic Kertesz au început lucrările pentru alimentarea cu energie electrică a abatajului, astfel îneît u- tilajele să poată fi cuplate la rețea imediat ce vor fi montate.Pentru ca activitatea sa se desfășoare în bune condiții, acest abataj de mare capacitate este prevăzut cu un siloz colector de peste 600 de tone, la care In

fostcentrală, celelalte forajele Din va realiza zăcămîntu-
în de

în extrage cărbune Mențio-
noastre de zăcă- spunea șeful secii I, sing, Dorel

mai utilaje 129 dePeste stoc se află repartizat la nive-
terminare a unor lucrări, îndeosebi de la suprafața minelor, care condiționează'nemijlocit punerea în funcțiune a noilor capacități de producție în condiții de eficiență economică.

Notă £)e ce nUjDouă mari unități de a- limentație publică din Lupeni — restaurantul „Cina“ și „Complexul" din noul . cartier al orașului — sînt, pot fi con si de •de pe drept euvînt unități reprezentative pentru comerțul a- cestui oraș. Mediu ambiant plăcut, servire promptă, civilizată, personal îndatoritor, dar... Din păcate, există un „dar" și a- ceasta datorită aspectului dezolant al holurilor, al scărilor interioare pînă

chiar de la ușă ?!la saloanele destinate servirii populației. Culori reci, anoste, pereți încurcați de zgîrieturi, semnături și nume (mai’ales la „Cina”), scări, nu tocmai curate, . ș.a.m.d. Este adevărat căLa capătul acestor coridoare și scări te așteaptă săli primitoare, dar cu puțin efort și mai multă grijă, am putea fi plăcut impresionați chiar de la trecerea pragului acestor unități de alimentație publică. (D.G.)

I CENACLU. Din motive Obiective, ședința de clu a creatorilor din Valea' Jiului, mată a avea loc în 20 iunie, se amină 27 iunie, ora 17, la redacției (Al. TI.)., EMISIUNEA CONCURS televizată „Tinerețea noastră, tinerețea ‘E p o c i i Nicolae Ceausescu", la care

cena- lițerari progra- ziua de penii u sediul
egid-a

va participa și reprezentativa județului Hunedoara, se va transmite în ziua de 26 iunie. (Al. H.)TINEREȚE. SubEditurii „Albatros" a apărut recent o interesantă carte „A doua tinerețe a cărbunilor", ai cărei autori Hie Barbu, Brândușa Gea- gule.i și Călin Dumitrescu ne 01 opun să medităm a- supra „paradoxurilor cărbunilor din Valea Jiului" și problemelor folosirii lor în cocsificare. Utile informații, deci pentru spe-
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Conștiinciozitate, competență profesională
(Urmare dir» pag l)care o repară, noutatea eonstituind-o trecerea la intervențiile efectuate la excavatorul adus, pentru reparații, de la cariera Cîmpu lui Neag.

Ne interesăm despre a doua latură a activității mese-, l-iașilor, cea desfășurată . la unitățile 7 combinatului sau „pe teren*, după cum secretarul orga- de bază, prin acordă asistență în. montarea șiîntreținerea utilajelor miniere din subteranul nelor.— De vreo patru tămîni, tormația pe
nizației care se tehnică mi-săp- care

o coordonez a reparațiile la de susținere și taiere mecanizată a cărbunelui de la I.M. Bărbăteni, precizează sing. Borca. După aceea, oamenii formației, și aș vrea să-i numesc pe toți — Gheorghe Pișcureanu, loan Popițiu, Ion Curta, Petre Cic, loan Opihcarîu, Nicolae Ghe- letuc și Marin Turculea- nu, au muncit la gara U- ricani, unde s-a montat un flux de haldare și transport.— O altă echipă, a lăcătușului Emil Ariton, se află la mina Livezepi, unde execută reparații la instalațiile de monorai.

i

ratoare electromagnetice —, iar la Petrila este în curs ele finalizare confecționarea unui rezervor de magnetită de mare capacitate. Aș dori să precizez că, pînă în prezent, nu am înregistrat reclamați) de la beneficiari în ceea ce privește calitatea lucrărilor efectuate de meseriașii noștri.
Cele spuse ele șeful secției service se pot concentra în cîteva cuvinte: conștiinciozitate și competență profesională. O sintagmă care definește activitatea

încheiat fluxul de benzi și la uncomplexul complex CMA2, continuăing. Mircea Olariu, șeful secției, care tocmai revenise de la unitatea mintită. Activitatea chipelor service nu limitează doar la unitățile miniere. La Uzina de preparare din Lupeni și la secția din Petrila acționează formațiile conduse de sing. Gheorghe Colda și lăcătușul Carol Reisz. La Lupeni, membrii echipei efectuează ample lucrări de modernizare a instalației de preparare a cărbunelui — montări de turbo.su- flante, a uiiei cuve pen- acestei secții fruntașe a țru mediu dens și sepa- IPSRUEEM Petroșani.
nu nu- APA. Rețeaua de apă potabilă a Petrilei își va grija spori considerabil capaci- Petro-1 preocu-labora- în zona de vest a orașului. . a nun. Rezervoarele Vor asigura controlul necesarul de apă potabilă pentru întreprinderile miniere ale orașului. (Gh. B.) DILEMA. Pentru a expedia un colet de la Oficiul municipal de poștă și telecomunicații, ne îndeamnă două afișe înrămate, este bine să apelăm la coletele. și cutiile cu va-

cialiștii mineri și mai pentru ei.DOTARE. Prin conducerii AUTL șani, ca urmare a parii sindicatului, torul de protecție cii, siguranța și < circulației a fost dotat recent cu o stație de radioamplificare, aparat de filmat pe peliculă îngustă și aparatură foto. Noua dotare tehnică asigură o bună informare profesională conducătorilor auto și celorlalți meseriași ai auto- . ____ .. ____ ..bazei. loare deschisă pe care ofi-

tatea, prin darea în folosință ă unor rezervoare

se

ciul de poștă le pune la dispoziția solicitanților. Am rămas... afiș, la refuzul prompt și iremediabil al lucrătoarei poștale de serviciu, care ne-a oferit în schimb b pledoarie suculentă despre contradicția deziderat — realitate în materie de servicii de poștă. Propunem ori sădispună procurarea de cutii, ori să dispară reclama fără rost.

licrom de vară. Amatorii de drumeții pot face deci o cură helio-mirifică, dar și de sănătate, dată fiind abundența de plante medicinale, fructe de pădure și ciuperci. Un - amănunt de ultimă oră ■ - a început coacerea afinelor negre.
INVITAȚIE. Munții noștri au îmbrăcat caftan po-

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

se
I
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Am intervenit la sesizarea dumneavoastrăRitmicitate în livrarea produselor
la fondul de statPrin implicațiile în înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, acțiunea de predare ritmică a animalelor și produselor animaliere la fondul de stat constituie o preocupare permanentă în activitatea consiliilor populare. Este o problemă de larg nița și Aninoasa. Pînă interes economie, sinteti- 16 iunie s-au livrat la fon-eînd însăși conștiința gos- dul de aprovizionare; 1307podarilor din localitățile municipiului, cunoscuți crescători de animale, pe care statul îi stimulează în munca lor. „Trebuie să 

se aibă permanent în ve
dere, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului la deschiderea celui de-al IlI-lea Congres al întregii țărănimi, că o bună, 
aprovizionare presupune 
realizarea programelor de 
producție agricolă, crește
rea mai puternică a pro
ducției, că numai pe aceas
tă bază se poate asigura 
atît respectarea contracte
lor și livrarea produselor 
la fondul de stat, cît și mai 
buna autoaprovizionare, 
iar în condițiile creșterii 
mai puternice a producției 
agricole Se asigură și 
cantitate suplimentară 
produse pentru fondul 
autoaprovizionare". In, calitățile Văii Jiului obținut rezultate în acțiunea de predare

Petru consi-
— Pentru înfăptuirea prevederilor contractuale, ne spunea tovarășul Verdeș, secretarul liului popular municipal,am avut un sprijin permanent din partea deputați- . lor și a delegațilol' sătești, gospodari cunoscuțj și respectați din comunele Bă- ' ' în

o 
de 
de lo-s-au notabile aanimalelor șl produselor ă- nimaliere. :

Din activitatea 
consiliilor populare

miei, remareîndu-se localitățile l ricani, Lupeni și. Băni ța; 850 hl lapte de oaie și ,1395 hl lapte de vacă; 769 . capete bovine (totălizînd 255 tone). In această perioadă este în plină desfășurare predarea lînii, pînă acum fiind livrate 8,5 tone.Consiliile populare din Valea Jiului au organizat dialoguri cu crescătorii de animale cu scopul de a se înțelege în toată complexitatea semnificațiile hotă- rîrilor Congresului al III- lea al întregii țărănimi și perspectivele de dezvoltare a agriculturii în acest an și în actualul cincinal. Sînt mulți cetățeni din A- ninoasa, Petroșani, Banița sau Vulcan care își respec-

tă, de ani de zile, obligațiile asumate prin contracte. Pe lingă stimulentele materiale, consiliile populare au înlesnit pășunatul la munte pentru crescătorii de animale care și-au onorat sarcinile contractuale. In această perioadă de încheiere a primului semestru al acestui an, pe agenda de lucru a consiliilor populare activitatea de livrare a animalelor și produselor animaliere se află zilnic, în atenția deputați- lor și delegaților sătești, a tuturor lucrătorilor cu atribuții în acest domeniu. Printr-o legătură nemijlocită cu cetățenii, prin măsurile de stimulare a crescătorilor de animale, consiliile populare manifestă exigență și responsabilitate în realizarea hotărîri- lor Congresului al IlT-lea al întregii țărănimi, a programului de autoconduce- re și autoaprovizionare teritorială, pentru continua îmbunătățire a aprovizionării populației din Valea Jiului.
T. SPĂTARU

Serviciile Ia dispoziția dumneavoastră

Curățătorie chimică rapidăUnitatea nr. 12 — curățătorie rapidă, a Cooperativei „Unirea" din Petroșani, este amplasată la parterul complexului meșteșugăresc de pe strada Ni- eolae Bălcescu. De la începutul acestui an, unitatea înregistrează .realizări ■frumoase. Pentru detalii . asupra serviciilor pe care 
Ie. oferă, Unitatea, ne-am adresat tovarășului Eugen Nemeș, unul dintre responsabilii unității. I— Dispunem de utilaje moderne de mare randament și cu posibilități de lucru rapid. Practie, o comandă adresată unității noastie se execută în maximum 24 de ore.

— Am înțeles că în ulti
ma pe noadă, oferiți o ga
mă de servicii noi. Care 
sînt acestea ?- In afară de lucrările 
de curățire a costumelor, saeourilor, pantalonilor, a oricăror obiecte de îmbrăcăminte textilă (exclUzînd lenjeria de corp), acum primim la curățat și perdele, huse pentru mașini, draperii, pături și pleduri,

niesade. Cum gospodarul își face vara sanie... invităm clienții noștri să aducă, de pe: acum, cojoacele și șubele Iu curățat, pentru a nu ne aglomera în perioada iernii. Mai curățăm căciuli din blană . naturală și sintetică, fîșuri, baticuri, cravate.„
—'Ce alte intenții ' mai 

aveți pentru diversificarea 
serviciilor ?— In perspectivă, odată cu finalizarea lucrărilor de amenajare a uscătoriei, vom trece și la spălatul co- voarelor, cu specificarea că primim numai covoare de iută și mochete, cu dimensiuni de pînă la 6 metri pătrați. Utilajele pentru asemenea operațiuni există deja în dotare și sînt în stare de funcționare.
.Alte detalii ? ■— Programul unității.Primim comenzi zilnic, între orele 7,30—16, în zi- între întreiele de marți și joi 10—18, iar sîmbăta 7 30—14.

Mai mult de un an umblat „pe drumuri" catarii blocului 15 B, pe strada Aviatorilor, cartierul „Aeroport".
au lode din 
O coloană întreagă de apartamente, de la parter etajul X, nu beneficia confortul elementar de avea apă curentă la baie. Adică, pentru a spăla (sau a te spăla) trebuie să tragi frumușel un furtun din bucătărie pînă în baie.In această situație, cetățenii au făcut , nenumărate sesizări la ‘dispeceratul IGCL. Lucrătorii de la EGCL au rămas impasibili la aceste sesizări, iar locatarii blocului 15 B au ră- . mas tot fără apa curentă la baie. E adevărat, în urma unui apel adresat, prin intermediul ziarului tru, în... 6 noiembrie trecut, dispeceratul asigurat că problema va fi rezolvată. Dar n-a fost! A- eum doua luni am intervenit, din nou, la același buclucaș dispecerat. Din nou am primit asigurări (care n-au folosit la nimic).

la ele a

nos- anul ne-a

Intre timp, locatarii au făcut cale bătută la dispecerat. Zadarnic.Miercuri, 18 iunie, am vizitat din nou blocul 15 B. Aceeași situație. Locatarii și-au manifestat mihnirea față de modul în care sînt privite problemele lor. .Ba, ne-au spus, mai pe șoptite, că, la un moment dat,, unul dintre instalatori ar fi zis că dacă fiecare apartament contribuie cu „ceva"...Iată-ne la dispecerat. In cabină aglomerație mare, vrep. 4—5 femei care mai discutau „de-ale femeilor", la o șuetă. Dispecera de serviciu, Lucia Baco.ș, n-are halat și nici ecuson. Stă într-o poziție foarte comodă, cu genunchii proptiți în birou. Ne întrebăm cîtă încredere le inspiră cetățenilor veniți să facă sesizări. Că de rezolvat nu le rezolva dînsa, deși este absolventă a unui curs de manevranți vane și lăcătuși AMC. Tovarășa Baco.ș este, pe deasupra,, recalcitrantă și răspunde în doi peri. Poate o supune cîne-
Din scrisorile sosite la redacție

. .
Herghelie de cai ?Seară de seară, după asfințitul soarelui, pe spațiile verzi din cartierul „6 August", din Lonea își face apariția pînă dimineața o herghelie de cai, care devastează spațiile verzi ale cartierului. Aceste spații au fost îngrijite și amenajate de locatari pentru a da cartierului un aspect plăcut, civilizat, nicidecum pentru a fi transformate în islaz. ■Cu toate că au fostnunțate organele în drept, nu s-au luat măsurile necesare. Chiar nu e posibil? Așteptăm măsuri concrete.
• Locatarii cartierului 

„6 August" — Lonea

a-

Trei cereri șiCele 20 de familii domiciliate în scara a III-a, blocul nr. 52, cartierul „8 Martie" din orașul Petrila, sînt foarte dezamăgite de felul în care conducerea EGCL tratează sesizările noastre, făcute în decurs de aproape 3 ani, privitoare la reparația casei scărilor, care s-a degradat din pauza viiturilor de apă provocate de topirea zăpezilor și -a căderii ploi- ITor..<;In urma celor trei cereri făcute la EGCL, cit și apariției unui articol ziarul „Steagul roșu", meni nu s-a deplasaț fața locului pentru a măsuri. Timpul trece, euiala cade de pe pereți, iar cînd plouă, apei, s-ar piltea face chiar

a în ni- la lua ten-datorită

nici o rezolvareo... crescătorie de pești.Sperăm în sprijinul dumneavoastră și prin apariția în ziarul local „Steagul roșu" a sesizărilor noastre, de mai sus să invităm pe cei de la EGCL pe o zi ploioasă la scara noastră să facă un duș care nu va fi uitat ușor.
Locatarii scării a III-a 

Bloc 52 — Petrila•N.R. In afara „dușului" sugerat de locatari, pe â- dresa EGCL Petrila avem și noi o întrebare: de cite ori trebuie să scriem în ziar despre (in)activitatea secției ? Și încă una: pe la EGCL Petrila nu s-a auzit de Legea presei, .cane prevede că, la semnalele critice ale ziarului, se răs-i . punde, în scris, în maximum 30 zile ?

va unui test de bună cuviință. Mai aflăm și alte noutăți interesante. Dispeceratul aparține de IGCL. care primește sesizările și le dă spre soluționare la... EGCL. Ne amintim de proverbul cu un copil cu mai multe moașe...Revenim la blocului 15 B. cineva cu care cuta civilizat și la obiect, subinginerul Viorel Radu, șeful sectorului termofica.- re al EGCL.— Se cunoaște necazul de la 15 B. ne spune interlocutorul. Un locatar de la etajul VI, sau VII a refuzat mereu să dea voie să se lucreze și la apartamentul său, fiind multă vreme plecat din localitate. Ince- pînd de miine (ieri — n.n.), instalatorul Ion Erceanu se va ocupa special de a- cest bloc. Subsolul blocului e inundat, va fi greu dar 
sîmbătă, 21 iunie locatarii 
vor avea Ia băi apă cu
rentă. Ne-am interesat. Ieri, instalatorul lucra într-ade- văr la blocul 15 B și am fost asigurați că termenul va fi respectat.Așadar, se poate. Ceea ce înseamnă că n-aduce a- nul, ce aduce (cînd vrea), EGCL-ui. Are cineva ceva de spus ?

Mircea BUJORESCU

problemele Găsim pe putem dis-

RĂSPUNDEM
CITITORILOR• CONSTANTIN SIMO- TA, Petroșani In ce privește încadrarea în muncă a lui Irina Laszlo,*" pentru cară intervenițî, s-a. discutat cu conducerea întreprinderii de tricotaje Petroșani. Irina Laszlo nu s-a prezentat Ia 1TP, anunțînd că nu dorește să lucreze acolo. I s-a. recomandat să se adreseze Oficiului municipal pentru probleme de muncă. (T.R.)

Duminică. 22 iunie Luni, 23 iunie

Discuție consemnată 
Bujor MIRCESCV

19,40
Unitatea nr. 3 „Croitorie mixtă" — Lupeni, con

dusă de Marin Durlă. din cadrul cooperativei „Straja", 
este una dintre unitățile evidențiate pe.itru calita
tea prestărilor. Loto: Al. TĂTAR

de

azi.
IU.

11.30 Telex.11,35 Lumea copiilor. Telefilmoteea ghiozdan.
: Vizitatorii.(color).12,40 Diri cununa cîntecu- 1 ui românesc.Muzică populară, (color).13,00 Album duminical.

— Fanfara... electronică. Divertisment cu baletul Teatrului muzical din Pitești.— Laudă zilei de Moment poetic.— Lumina blîndă abirii. Muzică ușoară.— Cotidianul în 600 de secunde.— Din frumusețile pa- triei.— Tinerețea la rampă.— De veghe la fruntariile țării. Reportaj dedicat Zilei grănicerilor din Republica Socialistă România. Teatru scurt. Telesport. Lumea minunată filmului.— Secvența torului, (parțial color).14,45 Însemne ale unui timp eroic.19,00 Telejurnal.19.20 "

atelespecta-

20.21)
Țara mea azi.Județul Timiș în a- nuU5 al partidului, (color).Cîntarea României, (color).
Film artistic.
Un turneu cu... 
prize.(color).Telejurnal.

sur-

20,0020,2020,4021,00
Telejurnal.Orizont tehnico-ști- ințific.Tezaur lor).Roman
Zborul(color).Telejurnal.

folcloric, (co*foileton.
șoimului.21,50

Mnrți, 24 iunie20,0020,30 Telejurnal.Actualitatea în economie.

Joț, 26 iunie20,00 'fele jurnal.20,15 Actualitatea în economie.20,35 Tinerețea noastră — tinerețea Epocii Nicolae Ceaușescu. Emișiune-eoncurs realizată în colaborare cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniuhii Asociațiilor Studenților Comu-

21,35 Timp al marilor tn- fă ptuiri revolution a-‘ re. / •? -' 1 '21,50 Telejurnal.
Simbătă, 28 iunie

PROGRAMUL ȚV
20.50 Partid și țară’, luminos destin. Versuri și cîntece patriotice revoluționare, (color).21,05 Antologie teatrală21.50 Telejurnal.

Miercuri, 25 iunie

în eco-e țara.Cîntece revoluțio-
20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea nomie.20.35 Inel rotund ’Versuri și patrioticenare, (color).20,4.5 Tribuna TV. Emisiune de dezbateri politico-ideologi- ce.21,05 Film serial.

Expediția dispărută, (color).21,50 Telejurnal.

ni ști din România și Consiliul Național al Organizației Pionierilor. A doua semifinală.Participă județele i Dîmbovița,. Hunedoara, Iași, Maramureș și Vîlcca.
21.50 rdejurnal.

Vineri, 27 iunie20.00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Monumente ale unității și independenței românilor. Doeunien- tar artistic, (colon).20,55 Cadran mondial. România - Ceaușescu — Pace, (color).21,10 Serial științific.
Din tainele mărilor.

f (color).

13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă.Din sumar :— De drag și de dor. . Melodii populare.— Gala desenului animat.— Însemne ale permanenței noastre; „Hora de la Frumușica".— Ritmuri muzicale din R.P.D. Coreeană.— Cînteeiil cuvintelor. Moment poetic.Dinu Lipatti — schiță de portret.— Farmecul valsului.— Nebănuița forță a florilor. Reportaj.-— Telesport.— Autograf muzical.(parțial color),14,40 Iunie — Cronica evenimentelor politice.19,00 Telejurnal.19,20 Teleenciclopedia. (parțial color).19,50 Antologia umorului românesc.Umor., la purtător, (color).20,30 Film artistic.
Rivalii.(color). ; L21,55 Telvjii: al.22.05 Orfeul de aur.Setocțiuni din Festivalul internațional de Triuzică ușoar.ă desfășurat in R.P Bulgaria. Gala finală, (co- lor). : i5 : l :
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Moscova

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S

r °h s i .1r.. .H • SPORT

MOSCOVA 19 (Agerpres). re economică și socială La 19 iunie, la Moscova s-au încheiat lucrările sesiunii Sovietului Suprem al ceasta, perioadă , creșterea U.R.S.S., relatează agenția TASS. Sesiunea a aprobatPlanul de stat de dezvolta-
țării pe anii 1986—1990. Planul prevede pentru a-venitului național cu 21,1 la sută, creșterea volumului producției industriale cu 25 la sută, sporirea pro-

a ductivității muncii în dustrie eu 25 la sută, lumul producției agricole va crește anual în medie cu 14 la sută, iar productivitatea muncii în sectorul socializat al producției gricole cu 21,1 la sută. a-

Aprobare deplină a rezultatelor 
recentei consfătuiri de la BudapestaSOFIA 19 (Agerpres). Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar a dat o înaltă apreciere concluziilor Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor' participante la Tratatul de la Varșovia, desfășurată în zilele de

a armelor nucleare și clasice, instaurarea unei păci trainice pe Cosmos. Pămînt și în de la Varșovia sînt destinate reducerii confruntării militare în Europa gurării securității popoarelor. și asi- tuturor
BERLIN_____________ ... ..______ __ Biroul Politic al C.C.10—li iunie la Budapesta, P.S.U.G., Consiliul de Stat se subliniază în comunica- " tul plenarei C.C. al P.C.B. Plenara, informează agenția BTA, a reafirmat sprijinul deplin al comuniștilor bulgari față de aprecierea făcută de partici- panții la Consfătuirea de la Budapesta potrivit căreia în lumea contemporană . singura alternativă rațională.pentru salvarea civilizației umane reprezintă coexistența pașnică între state cu sisteme sociale diferite, lichidarea deplină

19 (Agerpres). al ☆

și Consiliul de Miniștri al R.D. Germane au aprobat integral și pe deplin rezultatele Consfătuirii de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al telor participante la tatul de la Varșovia, declarația comună publicității la Berlin subliniază hotărîfea R.D.G. de a acționa pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Consfătuire. In document se subliniază că noile propuneri ale statelor membre ale Tratatului

sta- Tra-In datăse

Națiunile Unite

Veto în Consiliul deNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). Un grup de cinci țări nealiniate — R.P. Congo, Ghana, Madagascar, Trinidad Tobago și Emiratele Arabe au prezentat înSecuritate unde rezoluție care nă cu fermitate rasist sud-african
de

atacul neprovocat și deliberat comis recent împotriva portului angolez Na- mibe și pentru continuarea ocupării ilegale a unei porțiuni a teritoriului Angolei. In document se relevă faptul că acțiunile agresive ale R.S.A, constituie o amenințare serioasă
Unite —Consiliulproiectcondam-regimuli pentru la adresa păcii și securită-

memenlo
FILMEPETROȘANI — 

iembrie: Pilot de la 1 ; Unirea : mi se întîmplă
7 No- formu-Toate numai

mie; Parîngul : Profetul, aurul și ardelenii.LONEA: Nea Marin miliardar.VULCAN — Luceafărul: Cîntecele mării.LUPENI — Cultural :Cobra se întoarce.URICANI: Vară sentimentală.
i

Liceul de chimie industriala 
nr. 2 Lupeni

anunță planul de școlarizare 
pentru anul școlar 1986-1987.

IX-a zi, chimie industrială: 72 locuri 
mecanică : 108 locuri

Xl-a zi, chimie industrială: 72 locuri 
mecanică : 36 locuri

Xl-a, seral, Chimie industrială :
36 locuri 

mecanică: 40 locuri
Școala profesională, operatori chimiști :

72 locuri 
mecanici mașini și utilaje: 36 locuri 

înscrierile se fac astfel: pentru clasa a IX-a 
între 21-27 iunie, iar pentru clasa a Xl-a zi, 
seral și școală profesională, între 1-8 iulie.

Clasa â

Clasa a

Clasa a

I

VARȘOVIA 19 preș). Biroul Politic al Partidului (Ager- al C.C.Muncitoresc Unit Polonez a examinat și a aprobat pe deplin rezultatele Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Polonia, relatează a- genția PAP, va face tot ce este posibil pentru realizarea propunerilor conținute în Apelul adoptat consfătuire cu privire reducerea trupelor și melor convenționale Europa,
Securitate

lala ar- din

ții și se cere să se pună capăt fără întîrziere încălcării suveranității, integrității teritoriale și independenței Angolei.Din cauza recurgerii de către S.U.A. și Marea Bri- tanie la dreptul lor de veto în Consiliu (Franța s-a abținut de la vot), proiectul de rezoluție nu a putut fi adoptat.

• A început numărătoarea . inversă pentru partida din semifinalele „Cupei României", Jiul — Steaua București, care, după cum am mai anunțat, are ca „teatru de desfășurare" complexul sportiv din reședința noastră de municipiu. Dat fiind interesul deosebit pentru această dispu- tă, organizatorii au întreprins măsuri speciale pentru asigurarea unor condiții bune de vizionare pentru cît mai mulți iubitori ai fotbalului din Valea Jiului și din localitățile învecinate. Amănunte în acest sens ne-a furnizat tovarășul Ștefan Mariș, președintele Clubului sportiv Jiul ;— Ne-am gîndit că la a- ceastă adevărată sărbătoare a fotbalului vor fi pre- zenți în tribune, încă de la vremea amiezii mulți suporteri. Pentru a petrece în mod plăcut răstimpul pînă la debutul partidei, am prevăzut desfășurarea unei întîlniri de fotbal (ora 14,30), între echipa de juniori I a Jiului (antrenor Romulus Leca), întoarsă recent din turneul in- terseriilor de la Timișoara și o selecționată a juniorilor II din pepiniera noastră, deci un derbi al speranțelor. Incepînd de la ora 16, vor putea fi urmărite trei reprize de gimnastică artistică și ritmică, demonstrații ale unor mici sportivi din școlile generale ale municipiului (ultima, în pauza meciului vedetă). Fanfara minieră va puncta pauzele manifestărilorsportive, prin antrenante melodii ale concertului său de promenadă. înainte de fluierul inaugural al partidei de cupă, Campioana campioanelor Europei va prezenta iubitorilor balonului rotund din Valea Jiului cel mai prețios trofeu al formațiilor de club din bătrînul continent, cîș- tigat în acest an, în cadrul celei de-a 31-a ediții a CCE, de Steaua București.
— Eveniment unic în

viața sportivă a municipiu
lui nostru, duelul Jiul — 
Steaua va atrage o adevă
rată avalanșă de spectatori. 
Ce măsuri s-au întreprins 
pentru procurarea bilete
lor de intrare ?— Incepînd de astăzi, de la ora 8,30, biletele pot fi procurate de la agenția clubului, aflată în cartierul Petroșani-Nord, pe bulevardul Republicii, o

nea valorică a Jiului. Vrem deci să onorăm poziția de lider în clasamentul seriei a IlI-a, divizia B.• Florin Neagu, fundaș central al Jiului, ni se tăinuie :— Este o adevărată noare pentru noi. să disputăm șansele companie atît de Nu ne vom lăsa însă pleșiți de... adorație,
des-o_ ne într-o selectă, co- vom. altă casă de bilete va func- încerca să demonstrăm că ționa la stadion. In ziua partidei (sîmbătă, de la ora 17, pe gazonul stadionului Jiul din Petroșani, nu cum s-a anunțat în ziarul „Sportul"), programul caselor de bilete de la stadion

Semifinalele

Românie?1 
la fotbal

TV,Telejurnal.Actualitatea în economie.Iubire de țara, (color).Versuri și patriotice, ționare.20,55 Cadran(color).

20,0020,2020,35 cîntece revolu-mondial.

I21,10 Serial științific, (co- i lor). * |
—■ Din tainele mărilor. .Episodul 4. " 121;35 Timp al marilor iînfăptuiri revolu- [ționare. (— Permanenta ofensivă a noului — Reportaj (color).21,50 Telejurnal.

începe la ora 10. Cum în această semifinală gazonul Jiului contează drept... teren neutru, abonamentele pentru actualul sezon competițional nu sînt valabile pentru această partidă. Menționăm însă că, potrivit tradiției unice instaurate la noi, soțiile, fiicele și prietenele suporterilor, de asemenea, copiii au acces gratuit în tribune.
— Cum privesc compo- 

nenții lotului Jiul această 
confruntare care captează 
interesul întregii opinii pu
blice sportive din țară ?— întreg lotul este valid, dar Băluță și Szekely au acumulat în campionat două cartonașe galbene, nu vor fi deci utilizați. Ambiția jucătorilor, a antrenorilor Mulțeșcu și Tonca este de a da campionilor europeni o replică dîrză, de a contribui, prin reuși, te, tehnice, tactice, dar și, de ce nu, pe tabela de marcaj, la realizarea unui spectacol de calitate, care să devină un reper demni de consemnat în ascensiu-

am închegat o echipă valoroasă, capabilă să evolueze în prima divizie. Sălă- gean, spre exemplu, gol- getcrul nostru în întîlniri- le oficiale Jiul — Steaua, are obligația de a-și confirma prestigiul, în plus de a lua un... aconto pentru viitorul fotbalist Sălă- gean III, care are deja... o lună.• RCM Petroșani ne a- nunță, prin șeful său, ing. Victor Iloiu, că, în ziua semifinalelor Cupei României, vor circula trenurile speciale nr. 2735/11 Lupeni— Petroșani (plecare — ora 13,40 din Lupeni, sosire în Lunca Jiului — 14,20), și 2740 Petroșani — Lupeni (plecare din Lunca Jiului— ora 19,15), care vor facilita astfel accesul la stadion al publicului spectator din vestul Văii Jiului.• De la AUTL (șef, sirig. Emil Gavrilescu), ni se a- nunță că pentru data de 21 iunie s-a adoptat un program suplimentar transport în comun, fel, pe ruta Petrila - de Ast-• Petroșani, între orele 12,30— 16,30, vor circula în plus patru autobuze, cu o frecvență de trScere prin sta* ții de 15 minute. Distanța Bărbăteni — Petroșani (a- celeași ore, frecvență — 20 minute), a fost suplimentată cu 6 autobuze. Pe traseele retur vor circula a- celași număr suplimentar de autobuze cu frecvențele menționate, între orele 19 —21.Am recomanda pentru iubitorii fotbalului din vestul bazinului să folosească pentru întoarcere transportul pe calea ferată.
Ion VULPE

CIUDAD DE19 (Agerpres).

Mica publicitateLeib Francisc — tapițer — strada Aradului nr. 32, Petroșani, execut comenzi de la populație, zilnic. (8334)VIND Dacia 1300, fără baterie, Vulcan, Republicii L9 ap. 5. După ora 17. (8333).VIND Oltcit club, zero ki-
ANUNȚURI

lometri și Fiat 2300. Telefon 41317. (83?6)VIND Renault 16, aproape nou și Dacia 1301. Telefon 956/12115, Deva. (8330)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Badule- te Ion, eliberată de I.M. Paroseni. O declar nulă. (8331)
DE FAMILIE

Fiicele, fiul și rudele mulțumesc tuturor celor 
care au fost alături de noi la încercarea grea pri
cinuită de pierderea celei care a fost o bună mamă, 
bunică și străbunică

COMAROMI ELISABETA
Amintirea ei o vom păstra mereu. (8238)

Soția Reghina amintește împlinirea a 6 săptă- 
mîni de la dispariția scumpului ei soț

CAZAN IONEL
Nu-1 voi uita niciodată. (8332)

MEXICO Declarații după ultimele partide ale optimilor de finală, disputate miercuri : Scpp Pion- tek (antrenorul Danemarcei) : „Cînd 1—0, trebuie balonul, dai' au vrut să-și cu orice preț ea ce nu se face și oricum, în „Cupa Mondială". Sînt de părere că formația spaniolă a fost mai bună astăzi, dar scorul mi se pare' prea sever. Trebuie să spun, în încheiere, că am pierdut datorită propriilor noastre greșeli". Miguel Munoz (antrenorul Spaniei) : „După prima repriză, dominată ușor de danezi, la pauză am schimbat un jucător (Salinas cu Eloy) și am modificat tactica. Ambele hotărîri au dat rezultatele scontate, noi profitînd și de înlocuirea în echipa adversarilor a unui fundaș cu Un atacant. împotriva Belgiei va fi, de asemenea, un meci dificil și va trebui să găsim o soluție pentru înlocuirea lui Goicoetchea, care va fi suspendat pentru două cartonașe galbene. Cred că ziua cea mai mare

conduci- cu să păstrezi jucătorii mei demonstreze valoarea, ce- oricînd

a carierei mele abia de acum încolo trebuie așteptată...“ ; Emilio Butrague- no (autorul a patru goluri în meciul Spania — Danemarca) : „Nu mă simt o vedetă, mulți alți jucători sînt mai buni decît mine. Titlul de golgeter al campionatului nu mă interesează, ceea ce contează este ca echipa Spaniei avanseze cît mai mult competiție. Nu credvom cîștiga titlul. Astăzi am jucat cu toții bine, dar nici un meci nu seamănă cu altul, și formația Belgiei sc anunță un adversar dificil".

să în că

☆CIUDAD DE MEXICO 19 (Agerpres). Programul sferturilor de finală ale Campionatului mondial de fotbal din Mexic este următorul :
Sîntbătă, 21 iunie: Brazilia - Franța (stadionul .,Jalisco" din Guadalajara); Mexic — R.F. Germania (stadionul „Technologico" din Monterrey) ; Dumini

că, 22 iunie : Argentina— Anglia (stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico) ; Belgia — Spania (stadionul „Cuauhtemoc" din Puebla).
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