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Brigada condusa de Madaraș Petru, din cadrul sectorului 
XI investiții al I.M. Lupeni, își depășește în mod constant 
sarcinile de plan.

în imagine - șeiul de schimb Nicolae Balla cu ortacii.

Foto : Gh. OLTEANU

teagulroșu
ANUL XXXIV, NR. 8024 Miercuri. 21 iunie 1978

NICOLAE CEAUȘESCU
in județele Harghita și Mureș

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, a făcut în 
cursul zilei de marți, o vizită de lucru în jude
țele Harghita și Mureș.

Secretarul general al partidului este înso
țit in această vizită de tovarășa Elena Ceaușeseu, 
de tovarășii Manea Măneșcu, Iosif Banc, Cons
tantin Dăscălescu, Janos Fazekas, Teodor Co- 
man.

Locuitorii județelor Harghi- 
ta și Mureș — români, ma
ghiari și de alte naționalități

lor, cu toată dragostea 
stima pe care i-o poartă,

......  pentru grija permanentă fată 
care trăiesc și muncesc în de destinele localității, . jude- 
deplin-ă unitate și armonie, 
înfrățiți pentru totdeauna în 
muncă și idealuri —- l-au pri
mit pe secretarul genera) al 
partidului cu aceleași calde 
sentimente de stimă și pre
țuire, de profundă dragoste, 
pe care întregul nostru po
por le nutrește față de cel 
mai iubit fiu al său pentru 
activitatea sa plină de ab
negație și dăruire, de fier
binte patriotism și bărbăție 
revoluționară închinată bine
lui, fericirii și prosperității 
noțiunii noastre socialiste, 
progresului și bunăstării scum
pei noastre patrii.

Locuitorii municipiului O- 
dorheiu Secuiesc — prima lo
calitate vizitată •— au făcu! 
o călduroasă și entuziastă 
primire, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, într-o impresio
nantă demonstrație a unită
ții trainice, exprimată prin 
gînd și simțire, a tuturor ce
tățenilor — români, maghiari 
— în jurul partidului, al se
cretarului genera) al partidu
lui.

intr-un număr impresio
nant, locuitorii Odorheiului, 
români și maghiari, vrstnici 
și tineri, femei și bărbați, au 
ținut să fie prezenți la a- 
ceasfă nouă «ntrlnee cu to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
pentru a-i mulțumi și în a- 
cest fel, din adîncul ființei

si

țului, întregii țări, pentru pre
zentul socialist și viitorul cp- 

■ monist.
La aterizarea elicopterului 

prezidențial, mulțimea de pe 
întregul stadion, împodobit 
sărbătorește, îl salută cu 
deosebită însuflețire pe. to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
cu puternice și prelungi u- 
rale și ovații, scandîrid în
delung : „Cepușescu—P.C.R.", 
„Ceaușeseu și poporul".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului sînt întîmpinați de 
tovarășul Ludovic Fazekaș,. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar-județean, de reprezentan
ții organelor locale de partid 
și de stat.

Aici a fost vizitată între
prinderea de matrițe și piese 
de fontă pentru industria chi
mică, una dintre cele mai 
moderne unități industriale 
de acest gen din țară, 
și-a început de cîteva 
activitatea. Colectivul 
rei întreprinderi constituit din 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri — români și maghiari 
— fac o primire entuziastă 
secretarului general ol parti
dului.

Secretarul general ol parti
dului apreciază eforturile oa-

care 
luni 

tine-
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INTR-O SINGURA ZI

EACA/VfA
încheierea anului școlar 

a adus cu sine și. al patru
lea trimestru al elevilor —: 
vacanța de vară. Așteptată 
perioadă de odihpă, recre- 
ere și educație, vacanța le 
oferă posibilități de pe
trecere în mod plăcut a 
timpului, pornite chiar de la 
propunerile lor, studiate de 
comandamentul municipal 
instituit pentru această va
ră. Așadar, ce vor face e- 
levii din Valea Jiului 
vacanță ?

Taberele - către coreț 
s-au și îndreptat încă de la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
250 de pionieri, la Tuz’a - 
Costinești și Poneasca^ lin
gă băile Herculane -, ex
cursiile și drumețiile, 
tinuă să atragă cele

BE EAR A

în

locuri pitorești din țară, își 
vor petrece zile, care rămîn' 
amintiri frumoase, aproape 
1100 de pionieri și 200 u- 
teciști. Alte sute de elevi 
vor parcurge țara în cadrul 
unor excursii tematice or
ganizate de școli sub gene
ricul „Românie, țara mea 
de leagăn" sau în drume
ții și tabere autofinanțate. 
O altă posibilitate o au 
pionierii expediționari, o 
adevărată tradiție în Va
lea Jiului, care vor străba
te trasee mont arte- în ca
drul a 16 acțiuni „Pe urme
le Craiului (Avram Iancu)“, 
„Bujorii Parîngului", „Nufă
rul", „Pelicanul", „Fagcrai- 
buc“, „Asaltul Cairpăților11,

T. SPATARU
con-
mai

multe preferințe. La Năvo- ______
dări sau Constanța, în alte (Continuare în pag. a 2-a)

tar a! Comitetului de partid 
de la întreprinderea de con
fecții din Odorhei jl Secuiesc, 
deputat în M.A.N., Vasile 
Toma, muncitor ta Fabrica de 
mobilă, Albert David, direc
torul Liceului de matematică- 
fizică „Or. Petru Groza", și 

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu semnează apoi în 
cartea de onoare, a întreprin
derii.

Coloana oficială se în
dreaptă apoi spre piața „23 
August" din centrul munici
piului, străbătînd străzile prin
cipale ale orașului, printr-un 
culoar viu format din cetă
țeni veniți să-ț întîmpine cu 
dragoste și căldură pe secre
tarul general al- partidului.

De o parte și de alta a 
traseului străbătut de co'oa 
na oficială, se văd siluetele 
svefte ale noilor edificii —*
blocuri de locuințe și alte 
construcții.

Aici, în Piața ,.23 August", 
'situată în centrul orașului, a- 
re loc adunarea la care par 
ticipă mii de oameni ai mun
cii din întreprinderi și insti
tuții, de . pe șantierele de 
construcții, precum și nume
roși elevi.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Ubornyi Mihai, 
prim-secrefar al Comitetului 
Municipal Odprheiu Secuiesc.

A luat apoi cuvîntu| tova
rășa Bedo Elisabeta, secre-

m.enilor muncii din această 
unitate economică pentru a- 
similarea unor produse mo
derne, de înaltă tehnicitate, 
subliniind necesitatea acce
lerării acestui proces, trece
rii rapide la fabricații ce se
rie.

tovarășul Janos Fazekas, 
membru d| Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ai 
P.C.R,

Primit cu puternice șî 
delungi ovații, la noting 
luat cuvîntul t 
Nicolae Ceaușeseu.

Cuvînfarea secretarului ge
neral al .partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție 
de toți cei prezenți, fiind su
bliniată în repetate rînduri 
cu puternice și îndelungi a- 
plpuze. întreaga asistență a 
manifestat pentru partid și 
secretarul său general, pen
tru unitatea si frăția dintre 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, pen
tru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor congresului parti
dului și ale Conferinței Na
ționale aje P.C.R,

Primul secretar a] Comite
tului municipal de partid a 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu pentru cuvînfarea 
rostită.

Elicopterul prezidențial de
colează, apoi îndrepltndu-se 
spre Miercurea Ciuc.

al

in-
...... a

tovarășul

• (Continuare în pag. a 4-a)

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 11,00 posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct din Zalău, Adunarea 
populară organizată eu prilejul vizitei de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, în județul Sălaj.

Tot astăzi, în jurul orei 17,30 va fi transmisă direct din 
Satu Mere, Adunarea populară organizată cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușeseu, în jude

țul Satu Mare.

Suplimentar - 210 tone cărbune
într-o singură zi, 17 iunie, 

colectivul întreprinderii mi
niere Bărbăteni a livrat su
plimentar o cantitate de 
cărbune de 210 tone. Sec
torul I al minei a extras pes
te plan de la începutul lu
nii. 376 tone, contribuția 
princ'pală la plușurile între
gului colectiv ațlucînd-o 
brigăzile de mineri condu
se de Nicolae Oprea, losif

A

Ma-rton și Gheorghe Onofreî. 
în căzui brigăz lor citate, j 
productivitatea muncii în a-' 
bataje este superioară pre
vederilor cu cite 50 pînă la 
250 kg/post.

Ieri, după bilanțul zilei de 
luni, 19 iunie, minerii din 
Bărbăteni au trăit un nou 
prilej de satisfacții : alte 100 
tone cărbune extrase peste 
prevederi.

O utilă dezbatere în organizația de partid
de la sectorul II al I.M. Lupeni

Autogestiunea - principiu
J

Ide fond al afirmării
inei economice

Cît producem ? Dar, mai
ales, cu ce cheltuieli de
muncă vie sau materializată 
producem tona de cărbune ? 
Tot mai des aiurim aceste do
uă întrebări rostite împreu
nă. Prima întrebare — cît 
producem - nu și-a pierdut 
deloc actualitatea. Este ne
cesar tot mai mult cărbune 
pentru saHsfocerea cerințe
lor de consum ale societății, 
în virtutea legilor progresu
lui, această întrebare a fost 
ajunsă din urmă de cea de 
a doua : cu ce cheltuieli ob
ținem producția ? Prin prisma 
ei, bunul gospodar scoate 
la iveală cît de antiecono- 
mică era ideea la care 
s-au adăpostit, vreme înde
lungată, adepții producției
globale, locul acesteia fi
ind luat de atitudinea, po
zitivă, realistă,. înscrisă în 
ari-a unor profunde schim
bări calitative, care așează 
drept principiu de conduită

. ' ' • - .■
în întreaga activitate econo
mică rentabilitatea. Asupra 
celor mai: importante căi de 
acțiune în vederea creșter**’! 
producției fizice, concomi- > 

x tent cu reducerea cheltuieli- ‘ 
lor materiale s-au oprit șî 
comuniștii din organizația de 
bază il/B, în recenta a- - 
dunăre generală. .-*'

Preocuparea centrală a- 
sectorului a fost evidențiată! 
de fiecare din cei care au 
luat cu.Vîntul. „Nu este ad
mis să cheltuim multe ma-

Ion MUSTAȚĂ

• (Continuare în pag a 2-aJi
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D mensiunile coti emporane ale Vulcanului. Obiectivelor industriale noi care apar pe 
harfa orașului li se adaugă an de an impunătoare edificii social-culturale.

Foto: Ion LICIU ’
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de Cru- |t 
rgă Spi- • 

Pe- I 
dr. I 

eclic spe- I 
tll ’
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ZON. ieri ș-a redeschis la 
Petroșani maga
zinul nr. 11 „Modern"; 
Unitatea renovată 
de curînd oferă cumpără
toarelor o gamă largă de 
-articole de îmbrăcăminte 

vară.
noi 
va 
tri

al u- 
de 

scurte

pentru, sezonul de 
S-au pus în vînzare 
modele de rochii de 
ră confecționate din 
corelon, .in, mătase, 
ze, compleuri, rochii 
mătase și poîiester, ! 
și pardesie etc. (M.P.)

ACTI-
si

ȘI-A ÎNCHEIAT
VITATEA de doi ani 
Școala de surori < 
ce Roșie de pe ungă Spi
talul municipal din 
troșani, coordonator 
Ion Samoilă, m( 

^cialist. La sfîrșitul cursu
rilor au susținut cu suceșsd 
examenele teoretice și • 
practice 30 de cursante, i 
Joi, 22 iunie, în cadrul u- I 
nui moment festiv proas- j 
petelor surori de Cruce i 
Roșie li se vor înniîna di- | 
plomele. (T.T.) iK- - - - - - - - - - - - - - - - - /



Viața de partid

Exemplul personal - 
temelie solidă a ordinii 

muncitorești
— în ultima perioadă de 

♦imp - ni se destăinuia de
unăzi tovarășul V.ntiiă Fio- 
rescu, secretarul organzației 
de peniid 3 d de ia sectorul 
Iii ai i.M. Uricani - in or
ganizația noastră s-au obser. 
vot semnele unui 
climat de automui- 
Jumne. Rezultate,e bune oo- 

* jrinute lună de luna in în- 
aeplmiea r.imică a planu
lui producț ei de cărbune, 
cîștigurile medii pe post mai 
mari comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, e- 
xistența unui front de lucru 
în cărbune pentru cîteva luni 
inamte au fost inițial fapte 
care generaseră entuziasmul 
în muncă al colectivului. Trep
tat, însă, și-a făcut 
loc un început de delăsare 
în muncă. In rîndurile noas
tre au apărut, e drept că 
puține, cazuri de'absențe de 
îa adj nările generale. Unii 
ortaci nu mai participaula 
aezoateri decît cu prezența. 
Dar mai grav era faptul că 
un i încercau să se sustragă 
cînd era vorba de înfăptui
rea sarcinilor. Printre aceștia 
se numărau oamen cu bună 
pregătire profesională, ca 
Petru Someșan, Constantin 
Cosfea, Marin Florea, Viorel 
Luchian, Vâs le Petrișor, Dra- 
gomir Bogdan, care atunci 
cînd au fost programați să 
răspundă în fata adunării 
generale despre modul cum 
își înfăptuiesc sarcinile ce 
le-au fost încredințate au 
prezentat informări super
ficiale, mai mult formale, 
lipsite de conținut. Pornind 
ce ia aceste ne'ajunsuri, bi
roul organizației de bază 
a hotărîf să supună dezbate, 
rii adunării generale tema 
„Disciplina de partid și dis
ciplina muncii".

Așa s-a ajuns, în aduna
rea de parFd din sectorul 
III al minei Uricani la una 
din cele mai vii dezbateri, 
în cadrul căreia comuniștii 
au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a ridica nivelul ca
litativ al întregii lor activi

Grupul școlar minier Lupeni
face înscrieri pentru următoarele 
vâțămînt :

1. LICEUL MECANIC - curs 
de zi, treapta I cu specialitățile:

— mine, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică
înscrierile se fac zilnic pînă Ia 

data de 1 iulie 1978.

2. LICEUL MECANIC - curs 
de zi, treapta a ll-a unde se pri
mesc candidați care au absolvit 
treapta I pentru specialitățile :

— miner
— electrician
înscrierile se fac zilnic pînă la 

data de 1 iulie 1978.
3. ȘCOALA PROFESIONALĂ 

— învățămînt de zi
Se primesc candidați» care au 

absolvit treapta 1 de liceu, indife
rent de profilul liceului pentru me
seriile :

— miner
— electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje de 

mine

tăți politico-organizatorice. 
Faolul că ma.ena.ul pre
zentat adunării, generale, în
tocmit de un colectiv de co
muniști a criticat b.roul or- 
ganizcijiei de bază, dar nu 
i-a cruțat nici pe cei ce se 
făcuseră vinovați direct de 
instaurarea acelei atmosfere 
c;e auiomuițumire, a generat 
dezbateri vii, critice și auto
critice. Desigur cei mai buni, 
între care se numără tovarășii 
loan Cojocaru, Gheorghe 
Nichițelea I, Nicolae Roșca- 
nu, Emil Voichițoiu, Mildoș 
Elek și multi alții au fost 
iăudați pentru atitudinea lor 
responsabilă de adevărate 
exemple de conștiinciozitate 
în muncă. Dar cei care au 
dat dovadă de lipsă de 
răspundere, de superficiali
tate-în îndepl nirea sarcinilor 
au fost criticați. Petru So
meșan, loan Vlad, Marin 
Bejan, loan Cojocaru și alți 
ortaci care au participat la 
dezbaterile din ad marea ge
nerală și-au dojenit tovarășii 
care- se dovediseră indisci- 
plinați, le-au spus răspicat 
„ori vă îndreptați, ori luăm 
măsuri împotriva voastră". 
Iar oamenii au înțeles că au 
fost criticați oe bună drep
tate, s-au rușinat de atitudi
nea lor și s-au angajat in 
fața adunării generale 'să se 
îndrepte, să pășească în 
ritm cu toți ceilalți ortaci.

„în prezent - și-a comple- 
. tat destăinuirea tovarășul

Vintilă Florescu - transpu
nem în viață mbsurile a- 
doptote de a Jena: ea genera
lă, iar in Întreaga organiza
ție de par id se simte un su
flu viu. Comuniștii demons
trează fiecare la locul său 
de muncă faptul că au în
țeles un lucru esențial, acela 
că exemplul personal in res
pectarea ordinii și disciplinei 
este definitoriu. Intr-adevăr, 
numai pe această bază poți 
cere altora să te urmeze, să 
participe activ la ridicarea 
nivelului cahta-tiv al întregii 
activități productive.

V. STRAUȚ

tipuri de școli și forme de în-

4. ȘCOALA DE MAIȘTRI - în
vățămînt de zi, în specialitățile :

-r- maistru minier
Dosarele pentru admitere la 

școala de maiștri se întocmesc de 
către serviciul de învățămînt din 
unitățile miniere ce aparțin Combi
natului minier Valea Jiului Petro
șani.

5. CURSURI SERALE
— treapta I liceu, școlarizează e- 
levi pentru specialitățile :

— mine, petrol, geologie
— mecanic

— treapta a ll-a liceu, școlarizează 
elevi pentru specialitățile :

— miner
— electrician de mină
Pe durata școlarizării elevii de 

la cursuri de zi, beneficiază de bur
se de stat sau de burse de între
prindere, în funcție de plafoane de 
venituri.

Informații suplimentare se pot 
primi zilnic între orele 7—15, la se
cretariatul școlii cu sediul în Lu
peni, str. 7 Noiembrie nr. 42, tele
fon 129 Lupeni.

A început vacanța. Instantaneu din car tierul Aeroport-Petaroșanî.

Foto : Ion LEONARD

Autogestiunea
• (Urmare din pag. 1) 

teriale și să extragem pu
țin cărbune". De la acest în
demn, brigadierul Simion Ru- 
su a trecut la fapte concre
te, arătînd pe unde se mai 
scurg încă unele cheltuieli 
neeconomicoase : nedimensi- 
onarea lemnului în depozit 
conform comenzii sectorului, 
abandonarea unor cantități 
de armături. în galeriile de 
cap, calitatea scăzută a unor 
lucrări de reparații sau în
treținere a utilajelor. loan 
Hăisan, miner, Nicolae Bă
lan, șef de brigadă, Petru 
Moraru, electrician, Mihai 
Petcheș, șef de schimb, loan 
Apricopoaie și Dănilă Sălă- 
jean, maiștri, Aurel Trifan, 
subinginer - s-au referit, de 
asemenea, ia multiplele po
sibilități de economisire pe 
care le are sectorul, cum ar 
fi îngrijirea sculelor și pie
selor de schimb de la ut Jo
jele moderne, raționalizarea 
combust biluiui și energie , 
recuperarea armăturilor, a 
lugnelor de la aeraj și alte
le. Pentru a ilustra grija re
ală cu care comuniștii or
ganizației privesc problema 
eficienței este suficient să a- 
mintim că multi vorbitori 

s-au referit în primul rînd la 
calitatea forței de muncă, la 
necesitatea creșterii gradu
lui de calificare pe sector, 
în fond, toate pornesc de 
la cal tatea muncii care es
te determinată de calitatea 
omului. Constatarea tăcută 
de minerul loan Hăisan 
„oamenii buni s-au îndreptat 
spre frontal" a fost com
pletată de același vorbitor, 
făcîndu-ne să înțelegem că 
este firesc să se înrimple a- 
șa. Colectivul are însă da
tora ca permanent „să for
meze oameni buni", iar în 
cadru! acestui sector există 
toate condițiile necesare creș
terii și formării unui pu
ternic fond de cadre.

In acesr climat, colectivul 
sec.oi ului II acționează per
manent pe cele două căi a- 
le îmbunătățirii eficienței e- 
conomice : creșterea produc
ției fizice și reducerea chel
tuielilor materiale. Trecind la 
autogestiune, sectorul, avînd 
în frunte organizațiile de p_ar- 
tid, trece de fapt la o disci
plină economică fermă, care 
nu mai admite risipa ci sti
mulează atitudinea plină de 
răspundere față de avuția 
ce este încredințată colecti
vului.

Liceul industrial nr. 2 Lupeni
— profil chimic — 

recrutează elevi pentru 

șw pmom 

în vederea pregătirii în meseriile :

• operatori la fabricarea și prelucrarea
firelor artificiale

• mecanici mașini și utilaje
CONDIȚII : absolvenți ai treptei I de liceu sau ai

clasei a X-a a școlii generale.

V1RSTA : pînă la 19 ani.

întreprinderea minieră Uricani
încadrează prin concurs

- ȘEF BIROU STAȚIE CALCUL

Condiții de studii și stagiu prevăzute de 
Legea nr. 12/1971'și Legea nr. 57/1974.

VMANfA
(Urmare din pag. I)

Datorie îndeplinită
Deși era sfîrșitul progra

mului de lucru, lăcătușii 
Gheorghe Colceriu și Costi- 
că Cinaie din cadrul secto
rului I al Iniieprinderii mi
niere Urican au venit, tară 
ezitare, în spr j;nul brigăzii 
conduse de Procopie Moarer 
ae la orizontul 430. Coloa
na de aeraj trebuia „întinsă" 
pină la punctul de lucru pen
tru a se înlătura orice pe- 
r col pentru brigadă. Lun
gimea tronsonului de tuburi 
care trebuia montat era 
de cca. 25 metri, dar aceasta 
nu i-a împiedica: cu mm c 
pe ce doi lăcătuși, care, cu 
prețul unor elorturi deosebite, 
au reușit să asigure monta
rea coloanei de aeraj. Cînd 
s-au uitat la ceas, timpul 
reglementar de lucru trecuse 
demult. Dar ei nu au părăsit 
locul de muncă pînă nu și-au 
făcut datoria oferind un e- 
xemplu demn de urmat, (llie 
COANDRAȘ).
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tatul dt 
I VULCAh 
| Cultural 
| picior ?; 
’ Dantelai 
| Urmăriți

sele pionierilor și șoimi
lor patriei, institujii-pilot în 
desfășurarea vacanței. Pî
nă la începerea noului an, 
cinematografele din toate 
localitățile vor programa 
filme speciale pentru pio
nieri și so nii ai patriei, iar 
împrejurimile Văii Jiului, 
terenurile de sport și sta
dioanele vor fi gazdele u- 
nor concursuri de tenis, o- 
rientare turistică ciclocro- 
suri, carting, aero și na- 
vpmodele, minifotbal etc. 
De remarcat că, de Ia 1 
iulie, sînt prevăzute a se 
organiza cursuri de înot. 
Mai înfîi, însă, vor trebui 
pregătite toate ștrandurile, 
nu numai cel din Lupeni.

Programul acestei va
canțe de vară - la care se 
adaugă cel elaborat de 
școli -, divers și atractiv, 
vizînd elevi de vîrste și pre
ocupări diferite, va trebui 
să se traducă în fapte edu
cative, prin contribuția tu
turor cadrelor didactice, 
a consliilui municipal al 
organizației pionierilor și 
inspectorii școlari. Va fi o 
vacanță cu manifestări a- 
tractive, multe din ele i- 
nedite, de mare valoare re
creativă și educativă.
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Mica publicitate
VÎND Dacia 1300. Vulcan, 

strada Viitorului, curte cu 
garaie, vizibil de la 12 la 13 
și 18—20. (352)

VÎND casă nouă în demo-' 
fare, strada Vișinilor 9 Pe
troșani [pe locui noului sta
dion). (353)

VÎND Renault Gordini, în 
stare perfectă, Petroșani stra
da C. Miile 10. Tel. 41885.

(359)
VÎND convenabil Wart

burg, ușor avariat. Adresați 
dimineața Lupeni, telefon 112, 
Ciubotaru. (361)

VÎND casă, 2 camere, bu
cătărie, baie, strada Bra
zilor 5 Petroșani. Adresați 
strada Constructorul nr. 6.

(364)
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ANUNȚ DE FAMILIE
Cecilia, soră și Wilhelm, 

cumnat, cu profundă du
rere anunță încetarea din 
viață a

ing. FOCȘA ELENA
46 ani . înhumarea joi, 
22 iunie, ora 12 la cimi
tirul Ungureni — Craiova. 
O lacrimă și o floare 
pentru sufletul ei nobil și 
bun.

Ing. Focșa loan împreu
nă cu Anca și Liliana, fi
ice, anunță cu profund re
gret încetarea din viață 
a celei care a fost nepre
țuită soție și mamă

ing. FOCȘA ELENA
(360)
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„Lebăda", „Șoimii Parîn-
gului". Chiar și numai de
numirea lor sugerează ce 
locuri pline de farmec vor 
fi cunoscute în această va
ră.

Acțiunile social-utile, la 
care elevii participă cu 
hărnicie și entuziasm, vor 
păstra un permanent ca
racter atractiv, fie că se 
vor desfășura în ^coli, pen
tru pregătirea viitorului 
an de învățămînt, fie prin 
excursii în care se fac co
lectări de plante medicina
le, fructe de pădure etc.

„Te cîlltăm țară iubită și 
partid conducător'* 1, „Te cîn
tăm iubită țairă“, „Omagiu 

-minerilor", „File din istoria 
U.T.C.", iată doar cîteva din 
acțiurjjle cultural-educative 
și art'stice prin care elevii 
întîmpină „Ziua minerului1' 
și marea aniversare a po
porului - 60 de ani de la 
Unirea Transilvaniei cu
România. Spectacole și
montaje de versuri și mu
zică, expoziții de artă plas
tică vor fi organizate pe
riodic în timpul verii în
întreprinderi, școli sau ca
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il orei 11,00 
une direc- 
țfriău : Adu- 
opulară or- 

cu prilejul 
le lucru a 
lui Nicolae 
:u, secreta- 
ral al Parfi- 
Somunist 

președinte- 
ublicii So- 
România, în 
Sălaj.
lă.
e pentru 
lihai Emi-

Mai zilele trecute mi-a că
zut în mină un album uitat 
printre cărți mai vechi, al
bum editat cu îngrijire tipo
grafică, intitulat „Minerii Văii - 
Jiului11, in text se vorbea cu 
mîndrie de realizările la ni
velul anului 1971. Cu toată 
nostalgia trecutului și 
și. respectul față de cei 
care au editat acest album, 
am fost obligat să constat 
că atit cifrele cît și pozele 
sînt depășite. Dacă acum 
fotograful s-ar situa în a - 
celași loc și ar cuprinde în 
obiectiv același spațiu pa
noramic, clișeul ar fi îmbo-

Seară de
„Femina" din

gătit cu 
mente și 
ță de imaginile din album.

Din noianul noutăților mă 
rezum numai la cîteva. In fa
ța clubului din Petrila a fost 
implantat un monument impu
nător, care sugerează stră
pungerea infinitului, de pe 
o colină din Lupeni priveș
te istoric spre cei de acum 
un alt monument închinat mi
nerilor care în 1929 și-au 
jertfit viața în lupta pentru 
a fi ce sîntem noi azi. Lup
ta pentru om ! Undeva în 
Petroșani, în locul unor clă-

mult mai multe ele- 
puncte de reper fa-

olastic,
■ populare.
il orei 17,30 
misiune di- 
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La clubul
Lupeni s-a organizat luni 
o seară de poezie consa
crată marelui nostru poet 
Mihai Eminescu. Cele 
20 de membre ale clu
bului au asistat la un o- 
riginal 
tat de

spectacol, prezen- 
un grup vocal și

poezie
cîteva recitatoare. A fost 
o seară de neuitat la a 
cărei organizare și-au dat 
concursul Maria Pop, 
Margareta Mica, sprijini
te de entuziastul colectiv 
al clubului „Femina". 
(MP.)

Pentru concediul dumneavoastră
Noutăti. »

La început de sezon esti
val organizatorii de turism 
ne semnalează cîteva no
utăți privind rețeaua de ca
zare și alimentație publică 
și posibilitățile de odihnă și 
agrement la sfîrșit de săptă- 
mînă și în concediu.

Litoralul și-a îmbogățit zes
trea edilitară cu un nou 
hotel, „Alcor“, în stațiunea 
Mamaia, în imediata vecină
tate a complexului „Vega", 
cu care are o platformă și 
piscină comună, o capacita
te de 531 de locuri, restau
rant și baruri de zi. în Cons
tanța, pe strada Dia.nei, a 
fost redat circuitului public 
restaurantul „Casa cu lei'*, 
edificiu ce se remarcă prin 
originalitatea arhitecturii sa
le, iar pe bulevardul Nicolae 
Titulescu a fost reamenajat 
hotelul „Intim". în seria no- <■ 
utăților sezonului mai a- 
mintim restaurantul „Capitol" 
în Eforie Sud, legat direct de 
hotelul cu același nume ridi
cat anterior ca și moderni
zarea hotelurilor. „Bega“, 
„Meteor" și „Delfinul11 din E- 
forie Nord. Modernizărilor și 
îmbunătățirilor aduse bazei 
de tratament din Eforie Nord

5

fi.

turistice
li se adaugă în acest 
zon extinderea secției de e- 
lectroterapie și introducerea 
unei noi proceduri - ergo
terapie. La hotelul senatori
al din Mangalia au fost 
extinse secțiile de terapie, e- 
lectroterapie și băi minerale 
sulfuroase. Cei aflați la o- 
dihnă pe litoral beneficiază, 
totodată, în stagiunea esti
vală de programe cultural- 
artistice susținute de colec
tive profesioniste și ama
tori. Cu interes sînt aștep
tate, între al'ele, festivalul 
național de folclor, săptămî- 
na teatrului antic, zilele es
tradei și revistei românești, 
festivalul de balet.

Cei ce se deplasează în 
pitoreasca zonă a Maramu
reșului pot poposi la noul , 
hotel din Negrești - Oaș, dat 
zilele acestea în folosință, 
construcție în stilul arhitec
turii locale, el dispune 
locuri de cazare și masă, 
tr-o altă parte a țării, la 
mișoara, a fost inaugurat 
curînd hotelul cu același 
me, dotat cu 300 locuri 
camere cu două' paturi și 
mare restaurant.

(Agerpres)

se-

diri modeste, vechi și dără
pănate au răsărit din moloz 
etajele unui nou complex de 
blocuri, botezat .,Hermes"., 
Să nu mai vorbim despre 
cît s-a întins cartierul „A- 
eroport11. Tot în Petroșani a 
crescut pe verticală, din mîi- 
nile constructorilor, un im
pozant spital, pe lîngă care 
fîlfîie elicopterele, veritabile 
libelule metalice. De fapt, 
în toaie orașele, ale căror fo
tografii au făcut obiectul a- 
ces'ui album, au fost între 
timp clădite cohorte de blo
curi.

Inscripțiile de pe pozele 
minerilor de cins'e de atunci, 
pot fi îmbogățite cu noi îm
pliniri în activitatea lor, dar, 
în același timp, mai pot fi a- 
dăugate alte multe fotografi, 
ale celor care, pe parcurs, 
au intrat în frontul abataje
lor și care, la rîndul lor, fac 
cinste numelui de miner.

Hotărît, albumul e depășit! 
Nu pot ține albumele de 
realități pasul cu... însăși re
alitatea. Sînt și vor fi depă
șite mereu, de viața care 
merge implacabil înainte. Ia: 
tă de ce avem nevoie cît 
mai des de apăratele de fo
tografiat ; pentru a aduce 
la zi albumele.

Secolul nostru, considerat 
pe drept secolul marilor re
voluții sociale, științifice, teh
nice, a pus și pune cu tot 
mai multă pregnanță în lu
mină rolul omului și al va
lorilor sale psihice, intelec
tuale și morale, al inteligen
ței și capacității de creație. 
Astăzi nu se mai îndoiește 
nimeni că permanenta as
censiune a societății de-a 
lungul milen ilor spre p.scu- 
rile progresului, civilizației și 
culturii, precum și integrarea 
reală a individului în lumea 
mutațiilor fără precedent pe 
care le trăim, ar fi posibile 
în afara exis‘enței inteligen
ței și activității creatoaie a 
oamenilor.

în țara noastră, omul este 
considerat și prețuit ca avu
ția națională cea "mai în
semnată, el fiind creatorul a 
tot ce există în societate. De 
aceea partidul nostru apre
ciază că studiul însușirilor o- 
mului, ridicarea continuă a 
nivelului material și spiritual, 
formarea și educarea capa
cităților sale intelectuale, de 
muncă și creație, corespun
zător cerințelor societății pe 
care o construim, constituie 
O sarcină nobilă, de înaltă

răspundere, o îndatorire re
voluționară a tuturor orga
nelor și organizațiilor de 
partid. într-un asemenea 
context, lucrarea „Inteligență 
și creativitate11 de loan Că- 
pilneanu (apărută recent în 
Editura Militară) bazată pe 
numeroase cercetări, studii 
și investigații supune atenției 
cititorilor principalele tră
sături ale inteligenței și cre
ativității, aceste nivele com-
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Note de lectură

loan BARDAC
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Interesîndu-ne de 
tatea sportivă de masă, 
o dată ni s-a întîmplat 
primim răspunsuri evazive, 
explicîndu-ni-se chiar că, 
cu toată bunăvoința activiș
tilor voluntari ai asociațiilor 
sportive, „oamenii nu vor... 
să facă sport11. Argument, 
care justifică de fapt doar 
comoditatea celor investiți 
să contribuie la îndrumarea 
oamenilor muncii în prac
ticarea exercițiilor și ’ jocu
rilor sportive. Sînt însă multe 
colective de muncă, unde 
sportul, datorită pasiunii sus
ținătorilor săi, este prețuit la 
adevărata valoare. Un exem
plu elocvent ni-l oferă I.M. 
Paroșeni, ■

- Foștii sportivi de per
formanță, împreună cu iu
bitorii unei discipline sporti
ve, ne relata președintele 
comitetului sindicatului, Ca
rol Lasso, alcătuiesc 
ele unor 
sau volei, 
de masă și de cîmp, 
colegii de muncă 1

activi'-, 
nu 
să

întreceri,, ci majoritatea mun
citorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. Astfel, echipa Ide 
fotbal are ca animator pe în
suși directorul minei, ing. 
Gheorghe Marchiș, titularizat 
ca fundaș central ; în for
mație evoluează și inginerii 
Iosif Kelemen, Remus Becuș,

Șantierul de locuințe Lupeni. O nouă benă de beton este 
preluată" din brațul macaralei de către harnicele betoniste 

din echipa condusă de Olimpia Năsălean.
FotozuGh. OLTEANU ■

nucie- 
fotbal 
tenisul 
șahul;

iși întă
resc astfel prietenia pe te
renul de sport. întrecerile se 
desfășoară la nivelul sectoa
relor și minei, asociația spor
tivă dispune de echipament 
și material sportiv. Ceea ce 
mi se pare semnificativ este 
faptul, că, la noi, nu numai 
tinerii sau o anumită catego
rie profesională pârtie pă la

echipe de 
practică
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portamenlale superioare ale 
omului, modul de acțiune și 
conexiunile create, cond jiiie 
în care pot fi cunoscute, for
mate și utilizate ca surse 
principale de promovare a 
noului, de realizare cu re
zultate bune a sarcinilor din 
sectorul de activitate a fie
cărui om. Sînt studiate dez
voltarea și dimensiunile in- 
teligenfei, perspectivele in
teligenței artificiale, moda
litățile de manifestare a in
teligenței în condițiile pro
gresului contemporan. „Inte
ligența afirmă autorul - 
este prezentă în toate mani
festările omului, fie pentru 
a-l ajuta să se acomodeze 
condițiilor materiale, fie 
pentru a modifica aceste con
diția conform nevoilor sa.le".

Analizînd principalele te
orii referitoare la creativita
te - soc ologică, tehnicistă,

structuralistă, factorials, as» 
ciaționistă, existențialistă, m- 
terpersonală, psihoanalistă, a 
lui Kedrov, altele unilatera
le asupra fenomenului cre
ativității - autorul consideră 
creativitatea ca reprezentînd 
cel mai înalt nivel compor
tamental uman, capabil să 
antreneze toate celelalte ni
vele de conduită biologică și 
logică (instincte, deprinderi, 
inteligență) precum și toate 
însușirile psih ce ale unu in
divid (gindire, memorie, a- 
tenție, voință, afectivitate 
etc.) in direcția pentru caie 
este pregătit și îl preocupă, 
în vederea realizării unor 
produse ce se caracterizea
ză prin originalitate, nou
tate, valoare și utilitate so
cială.
. Cartea „Inteligență și cre
ativitate" subl'niază pers
pectivele ce se deschid capa
cității creatoare a fi.ecăryi om 
din patria noastră ca urma
re a politică profund uma
niste, științifice a P.C.R., a 
Programului de făurire a so- 
ciețătii socialiste multilateral 
dezvoltate și al înaintării 
României spre comunism. Prin 
problematica sa, prin multi
pla implicare a inteligenței 
și creativității în toate do
meniile de activitate, consi
derăm că lucrarba se adre
sează și este utilă specialiș
tilor din toate domeniile de 
activtate.

loan UIFĂLEAN 
asistent universitar 

Institutul de mine Petroșani

Multe străzi îngrijite 
și una care așteaptă gospodarii

Străzile Micu Klein, Cir- 
Pompierilor, Gh. Doja, 

Dacilor, Grivița Roșie, Tudor 
Vladimirescu, Morii și altele. 
din Petroșani au devenit 
mai frumoase în urma ni- 
vșlării lor prin împrăștierea 
de savură de calcar.de la 
Banița. O acțiune asemănă
toare ar fi binevenită 
pe străduța I.L. Caragiale, 
care face legătura din stră
zile M. Eminescu și Cuza 
Vodă cu gara orașului și 
care este deci intens circu-

și

lată de oameni. Aceasta cu 
unii 

i" zilnic gro- 
cenușă, 

și 
atitudine

atît mai mult cu cît 
cetățeni „astupă' 
pile de pe ea cu 
sporind astfel noroiul 
praful. Această 
dăunătoare ar putea fi es
tompată, între altele, și prin- 
tr-o întreținere corespunză
toare a străzii respective. 
Așteptăm o asemenea mă
sură.

Ion CIUR, 
pensionar Petroșani

• •••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••««

HANDBALam de zile, fiecare dintre 
ei știe cînd și unde trebuie să 
vină. Spre exemplu, fotba
liștii au programate întîlm- 
rile sîmbăta, cînd dispun de 
mai mult timp liber, 
vocînd la întrecere alte 
chipe ale întreprinderilor și 
instituțiilor din Vulcan,

Pledoarie în favoarea unei 
permanente șl atotcuprinzătoare 

activități sportive de masă

Fotbal cu • ••
i'

Zeno Bar. Dintre voleibaliști 
se disting lăcătușii Ion Ma
nea, Ion Greu, AL Karacsony, 
muncitor în subteran ; la te
nis de cîmp - contabilul șef 
Mihail Stancu, iar la tenis ' 
de masă Ana Maria Zamfir 
a ajuns campioană județea
nă

Care este modalitatea de 
atragere a oamenilor muncii 
pe terenurile și în 
sport a clubului ? 
se folosește, cum 
ne sugera cneva, 
vocator" pentru 
pe sport vi; dimpotrivă, de

sala de 
Nu, nu 
malițios 

un „con- 
a-' atrage

•pro
s' e-

Lu-

I

convocator ?
peni sau Petroșani. Dar îm
preună cu fotbaliștii vin la 
teren și suporterii lor și ast
fel întîlnirile de sîmbătă s-au 
const.tuit într-o tradiție to
nifiantă, slîrnesc interes, pa
siuni și chiar orgolii sporti
ve de genul „noi sîn.em mai 
buni".

- Avem de gînd, ne măr
turisea contabilul șef Mihail 
Stancu, să lărgim aria dis
ciplinelor sportive practicate 
la noi Pe lîngă acțiunile de 
larg interes turistic, ne preo
cupă problema alcătuirii u- 
nei formații de judo. întru-

cît în mina noastră muncesc 
cinci sportivi care au con
curat cu rezultate bune în 
competițiile naționale. Ală
turi de ei, se vor alinia la 
saltea și alți tineri care do
resc să aibă, vorba latinului, 
„minte sănătoasă în corp să- 
nătos“.

N-am putut surprinde în to
talitate preocupările organi
zației șindicale, ale asociați
ei sportive de la I.M. Paro
șeni pe linia îmbunătățirii 
continue a activității sporti
ve de masă, am evidențiat 
cîteva aspecte semnificative, 
în dorința de a demonstra 
clar și altor membri ai unor 
asociații sportive din Valea 
Jiulu că, atunci cînd 
dovadă de pasiune și 
secvență în urmărirea 
pului propus, rezultatele 
se vor lăsa așteptate, 
altfel, mina Paroșeni oferă 
doar un exemplu elocvent. 
Tot astfel se prezintă lucru
rile la minele Aninoasa și 
Dîlja, la I.UM.P, in unele 
instituții și școli dm Petrila 
și Petroșani. Dar așa ar tre
bui să se desfășoare activi
tatea sportivă de masă în 
fiecare colectiv de muncă. 
Fiindcă, se știe, sportul, ca 
deconectare și călire a tru
pului, este un aliat de nă
dejde al sănătății oamenilor.

Ion VULPE

Rodul stăruinței 
și dăruirii

dau 
con- 
sco- 

nu 
De

Să te ocupi de descoperi
rea și creșterea tinerelor ta
lente este o muncă plină de 
responsabilitate. Ea cere nu 
numai probitate profesională 
ci multă pasiune, răbdare și 
dragoste de părinte față de 
tinerele vlăstare ce au în
ceputdeja să urce spre p.scul 
greu de escaladat al afirmă
rii. O asemenea misiune de
loc ușoară are profesorul de 
sport loan Polifronie ce se 
ocupă de antrenarea echi
pei de băieți, juniori III de 
la C.S.Ș. Petroșani. I s-a în
credințat formarea acestor 
băieți ca oameni utili so
cietății, ca sportivi din tî- 
năra generație. Munca sa a 
început să dea roade. Și 
iafă-i pe elevii săi ajunși în 
finala pe țară. Mai zilele 
trecute s-au deplasat la De
va unde erau prezente cele 
mai bune opt echipe de 
copii din țară. Handbaliștii 
din Petroșani au luptat cu 
voință și ardoare etalînd 
deopotrivă cunoștințele teh
nice, și tactice acumulate în 
numeroasele ore de antre
nament, Rezultatele au fost

pe măura străduințelor de
puse : elevii săi au învins 
pe Steaua București cu 
12-8, pe handbaliștii din 
Cluj-Napoca la același scor, 
pe cei din Făgăraș cu 12-7. 
M>ai greu, cu 9-8, au cîști- 
gat la tinerii handbaliști din 
Brașov. Înfrîngeri la mare 
luptă au suferit doar de la 
handbaliștii din Constanța, 
Bacău și Oradea. în urma 

. acestor rezultate, handbaliș
tii din Petroșani, au urcat 
pe treapta a lll-a a podiu
mului laureaților. Este rodul 
străduinței și dăruirii colec
tive, precum și a antreno
rului lor.

în încheiere cîteva cuvin
te despre aportul deosebit 
adus de Dani Sigismund, 
golgeterul finalei care a în
scris nu mai puțin de 27 de 
goluri, despre portarul Ion 
Leban ce a apărat 16 lovi
turi de la 7 metri, lena 
Naghi, Victor Cupceac, Ga
briel Grigore, Constantin 
lonescu, căpitanul echipei ș? 
toți ceilalți pe care ii feli
cităm călduros.

D. CRIȘANI

calcar.de
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

MIERCURI, 21 IUNIE If/lS

Congresul Uniunii Comuniștilor 
(Hn Iugoslavia

• (U r mare clin pag. I)

După ce a survolat fru
moșii munți ai Harghitei, e- 
iicopterul prezidențial a ate
rizat ce stadionul orașului 
de reședință al județului — 
Miercurea Ciuc.

întregul stadion împodobit 
sărbătorește freamătă _ de 
bucurie. La aterizarea elicop
terului prezidenția! mulțimea 
salută cu entuziasm fierbinte 
pe secretarul general al 
partidului, scandînd îndelung: 
„Ceaușescu — , P. C. R. 1" ;

. „Ceaușescu și poporul I".
In aclamațiile și ovațiile 

mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă în- 
tr-o mașină deschisă spre ‘o- 
biectivele înscrise fe progra
mul acestei noi vizite a se
cretarului general la Miercu
rea Ciuc.

Prima unitate cuprinsă în 
programul vizitei de lucru 
este filatura de lînă pieptă
nată.

Una din preocupările cen
trale ale filatoarelor de aici 
o constituie continua diver
sificare a producției de fire, 
concomitent cu ridicarea cali
tății acestora.

Vizita continuă într-o altă 
unitate a industriei ușoare 
aflată în imediata vecinătate 
a filaturii, beneficiara firelor 
realizate aici — întreprinde
rea de tricotaje.

In încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de sfat 
au asistat la o prezentare a. 
celor mai noi creații ale mun
citorilor de aici.

Ultimul popas af vizitei pe 
platforma industrială din es
tul orașului îl constituie în
treprinderea de tractoare pe 
șenile.

Secretarul general al parti
dului este informat despre 
stadiul obiectivelor aflate în 
construcție sau în faza de 
proiectare, asupra perspecti
velor de dezvoltare a între
prinderii în . actualul cincinal.

In încheierea vizitei este 
organizată o demonstrație cu 
tipurile de tractoare realiza
te aici, între care cele din 
grupa de 45 CP. Destinate 
lucrărilor viticole) în regim 
de pantă, cu tractoarele pen
tru industrie și construcții și 
cele ce se produc prin coope
rare cu firma Fiat. Demons
trația s-a încheiat cu cea 
mai recentă creație a colec
tivului - tractorul de 80 CP.

In semn de amintire a a- 
cestor vibrante momente, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au fotografiat cu mari gru
puri de muncitori din între
prinderile vizitate.

La încheierea acestei noi 
vizite de lucru a tovas âșului 
Nicolae Ceaușescu, in fața 
Comitetului județean de partid 
a avut l°c ® mare adunare 
p.opuldră la care au partici
pat zeci de mii de oameni ai: 
muncii din întreprinderi șl 
instituții, de pe șantierele 
de construcții de pe ogoare, 
elevi și studenți.

Adunarea populară este 
deschisă de tovarășul Ludo
vic Fazekaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Harghi
ta al P’.C.R.

Au luat apoi cuvîntul- filer- - 
toarea Floarea 
tara. comitetului 
Filatura de lînă din Miercu
rea Ciuc, Molnar Emeric, pre
ședintele Cooperativei agri
cole de producție din comu
na Tușnad, Majai Adalbert, 
președintele consiliului ju
dețean al oamenilor muncii

spre

itine- 
a to-

Tătar, secre-
U.T.C. de la

de naționalitate maghiară 
Manoilă Mihai, student la 
Facultatea de subingineri din 
Miercurea Ciuc.

In uratele-mulțimii, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntaiea secretarului ge
neral dl partidului a fost su
bliniată în repetate rînduri 
cu puternice aplauze, cu o- 
vafii și urale, participanții la 
marea adunare populară rea 
firmîndu-și încrederea pro
fundă în partid, în secretarei 
său general, hotărîrea oe a 
merge ferm pe calea soda 
lismului multilateral dezvol
tat și a comunismului.

Tovarășul Ludovic Fazekas 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru aprecierile 
făcute, pentru indicațiile- da
te și cu acest prilej.

Un mare cor ai formați
ilor de artiști amatori din 
oraș interpretează mult în
drăgitul,cîntec revoluționar — 
„Partidul — Ceausescu — 
România".

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceausescu în 
județul Harghita ia sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de vibrant en
tuziasm. Pe întreg traseul, 
pîpă la stadion, mii și mii de 
locuitori ai orașului și-au ex
primat din nou recunoșt ni
ței fierbinte pentru această 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe stadion, mii de locuitori 
ai orașului Miercurea Ciuc 
ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru secre
tarul său general, scandează 
„Ceaușescu . — P.C.R. !" ; 
„Ceaușescu și poporul I".

In aclamațiile celor pre- 
zenți pe stadion, elicopterul 
prezidențial decolează 
județul Mureș.

★
Următorul punct al 

rari ului vizitei de lucru
varășului Nicolae Ceaușescu 
— municipiul Sighișoara. Pe 
stadionul municipal se aflau 
mii de oameni ai muncii ani
mați de simțăminte puterni
ce de dragoste și stimă față 
de secretarul general al 
partidului, dornici să facă o 
primire sărbătorească ma
relui patriot core conduce cu 
înțelepciune destinele națiu
nii române.

Vizita de lucru în munici
piul Sighișoara a început la 
cunoscuta întreprindere ,Țe- 
sătoria de mătase", una din 
unitățile fruntașe pe ramură, 
cu un bogat palmares de rea
lizări, care a cunoscut in ul
timii ani o permanentă în
noire ă producției, o cons
tantă dezvoltare a capacită
ților de producție și de o do
tare corespunzătoare cu u- 
tilaje și tehnologii din cele 
mai moderne.

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros colectivul 
de aici și i-a urat noi succe
se în activitatea sa.

Este vizitată apoi țesătoria 
de bumbac. '

. Ca pe întreg parcursul vi 
zitei, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Eie-na 
Ceaușescu li se oferă buche
te de flori.

Secretarul genera} a| parti
dului ia cunoștință ' despre 
modul în care au fost trans
puse în viață indicațiile pe 
care le-a dat cu prilejul vizi
tei sale din anul 1975 cu 
privire la înlăturarea efecte
lor inundațiilor și la optimi- 
zarea producției, ca șr des
pre proiectele de dezvoltare 
în viitor a acestei unități.

, Pe tot parcursul vizite:, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu manifestări

de dragoste și prețuire, cu 
simțăminte de profundă gra 
titudine față de activitatea 
neobosită pe care o desfă
șoară Ț pentru înflori rea pă-

■ triei, pentru creșterea neîn
cetată a prestigiului ei în lume.

in înche.e-ea rcâmc-i vi
zite de lucru întreprind de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în municipiul Sighișoara, în 
cursul după-amiezii, în r-iața 
centrală a orașului a avut loc 
o adunare populară.

Mitingul a fost desch s de 
tovarășul loan Dăiiășan, 
pfrm-secretar al Comitetului 
municipal de partid Sighișoa
ra.

Au luat apoi cuvîntul Vir
ginia Boca, Erou al muncii

■ socialiste, secretar ai Comite
tului de partid de la între
prinderea de confecții „Tîr- 
nava", Herman Baier, mem
bru a| Biroului Comitetului 
municipal de partid, și Cor
nelia Moldovan, directorul 
întreprinderii Țesătoria 
mătase Sighișoara.

Intr-o atmosferă emoțio
nantă, în aclamațiile și ova
țiile zeciior de mii de parti
cipant! la adunare,' a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
nerai al partidului a fost 
subliniată în repetate rin- 
duri de puternice aplauze și 
urcrle.

In încheiere, primul secre
tar al Comitetului municipal 
de partid a mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru ampla cuvîntare rostită 
la această adunare.

Adunarea populară ia sfîr
șit într-o otmosferă entuzias
tă. Mulțimea scandează mi
nute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Ceaușescu și po
porul I".

Apoi, de pe stadionul mu
nicipiului elicopterul 
dențial se îndreaptă 
Tîrgu Mureș.

de

prezr-
spre

*

O atmosferă de 
entuziasm, plină 
în rîndurile a mii 
oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani — a ca
racterizat vizita de lucru a îo- 
v orașul ui Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Eterici Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului 
nostru, și în municipiul Tg. 
Mureș.

Venind dinspre Sighișoara, 
elicopterul prezidențial a a- 
terizat pe platforma din fața 
Combinatului de îngrășămin
te chimice din localitate.

După reîntî-Fnirea cu chi- 
mișfii mureșeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu se în
dreaptă spre un alt obiectiv 
al vizitei de lucru — între
prinderea „Metalotehnica". .

Pe parcursul vizitării sec- 
panouri su- 
cu produse 

întregesc 
eforturilor 
oamenilor

fierbinte 
însuflețire, 
și mii de

fiilor, numeroase 
gestive, standuri 
și utilaje expuse 
grăitor imaginea 
stăruitoare ale 
munci de la „Mefalotehni- 
ca", vorbesc prin graiul viu, 
direct, al faptelor de muncă, 
despre seriozitatea, spiritul 
de răspundere și . ambiția a- 
cestui viguros detașament al 
industriei noastre consti uc- 
toare de mașini de a înfăp
tui în cele mai bune condi
ții sarcinile .ce-i revin în ac
tualul cincinal.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Tg. Mureș continuă la între
prinderea de , mașini pentru 
industria textilă „imatex".

Destoinicul colectiv al în
treprinderii — români, ma
ghiari, germani — fac tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din condu
cerea parfiduhs: și starului, o 
entuziastă și caldă primire.

Pe parcursul vizitei, secre
tarul general al partidului 
cere detalii cu privire 
performanțele mașinilor, 
interesează de cablarea 
cest ?ra.

Ins'p.hți de uralele putern - 
ce a'e oamenilor munc>i din 
această importantă unitate 
economică a iudețuluf Mu
reș, 

Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți 
din conducerea 
de stat care îl 
îndreaptă spre 
șului pentru a 
marea adunare

In piața din
Comitetului județean de partid, 
pe străzile învecinate s-au 
adunat peste 60 000 de oa
meni ai muncii — români, 
maghiari, germani, din în
treprinderi și instituții, ele-i 
și stodenli.

Adunarea populara o fost 
deschisă de tovorășut Nicolae 
Vereș, prim-secretar al 
mitetului județean Mu'es 
P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul 
rel Popa, directorul Combi
natului de îngrășăminte chi
mice din Tg. Mureș, Laszlo 
loan, rectoru} Institutului 
medico-farmaceutic Tg. Mu
reș, Teodor Orza, președin
tele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Naz- 
na, Sepsi Ano, muncitoare la 
întreprinderea „Electromu- 
reș", și Kiss Adalbert, direc
torul întrearinderii „Metalo
tehnica" din Tg. Mureș.

Primit cu urale și ovații ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Coauțoscv.

Cuvîntarea secretarului ge
nera} al partidului a fost as
cultată cu deosebită atenție,

. cu sentimente de profundă 
aprobare,' de toți cei pre- 
zenți, de întreaga țară, prin 
intermediul transmisiei direc
te a posturilor noastre de 
radio și televiziune și a fost 
subliniată, în repetate rîn
duri, cu puternice aplauze, 
cu urale și ovații.

Coborînd de la tribună în 
aclamațiile mulțimii, tovară
șul Nîcoloe Ceaușescu, tova
rășa Eleno Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, sînt in
vitați să se prindă în horă 
— nemuritoarea Horă a Uni
rii.

T o v ară ș u l, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iau loc apoi într-o 
mașină deschisă îndreptin- 
tîndu-se spre reședința rezer
vată înalților oaspete

ța
se 

ra

tovarășul Nicolae 
r Elena 

tovarăși 
de partid și 
însoțesc, se 
centrul ora- 

participa la 
pooulato, 
fața sediului

Co
al

De

LA INVITAȚIA C.C. al
P.M.U.P., o delegație a C.C. 
al P.C.R., condusă, de Teo
dor Roman, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid Teleorman, a făcut o 
vizită în R.P. Polonă. Dele
gația a fost primită de Zbig
niew Zielinski,. membru ol 
Secretariatului: C. C. al
P.M.U.P., șeful secției .indus
trie grea, transporturi și 
construcții a C.C. al P.M.U.P.

PREȘEDINTELE ': Republicii
Turcia, Fahri Koruturk, a pri
mit marți pe Vasile Alexan- 
drescu, noul ' ambasador ex
traordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Ankara, care și-a pre
zentat scrisorile de acrejita- 
re.

i

PLOILE TORENȚIALE care 
■au căzut, în numeroase re? 
giuni ale landului Badep- 
Wurtemberg, au provocat din 
nou revărsarea unor cursuri 
de apă, inundarea unor în-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 424 64 (secții).

BELGRAD' 20 (Agerpres). La 
Belgrad au început lucrările 
celui de-al Xl-lea Congres al- 
Uniunu Comunișhlor din Iu
goslavia.

La I Ucrări participa apro
ximativ 2 300 delegați, Sînt 
Drezente, de asemenea, dele
gații de' peste hotare repre- 
zen'mj partide comums.e, 
mun: to' -c : . rxialsb? si so- 
cial-demoo ate, mișcări pro
gres s:e și de el beraie națio
nală.

Partidul Comunist Român 
este reprezentat de o delega
ție condusă de tovarășul E- 
-mil Bobe, membru c»f Comi
tetului -Politic Executiv, secre
tar ctl C.C. al P.C.R. *

Raportul la Congres a fost 
prezentat de losip Broz Tito, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia.

Enrico Berlinguer 
despre problemele actuale 

ale Italiei
ROMA 20 (Agerpres). In

tr-o conferință de presă ți
nută la Monfolcone, secreta
rul general al Part'dului Co
munist Italian, Enrico Berlin
guer, s-a referit la o serie 
de probleme italiene actuale, 
cu precădere la alegerea 
nouțui președinte al republi
cii. „Acționăm - a subliniat 
secretarul general al P.C.l.

- pentru realizarea celui mai 
amplu acord posibil în cadrul 
majorității parlamentare, dar 
la acest acord trebuie să 
participe toate forțele popu
lare, democratice și antifas
ciste". Un acord în acest sens, 
a arătat Enrico Berliguer, 
contribuie și la „întărirea ca
drului politic actual".

Reuniunea Comitetului 
de eliberare al O.U.A.

DAR ES SALAAM 20 (Ager- 
preșj. — La Dar Es Salaam 
s-a deschis reuniunea Comi
tetului de Eliberare al Or
ganizației Unității Africane. 
La cfezbateri participă re
prezentanți din cele 14 țări 
membre ale Comitetului, pre
cum și din partea mișcărilor 
de eliberare dm Africa de 
Sud, Rhodesia, Namibia și 
Insulele Canare.

Pe ordinea de zi. a reuniu
nii, care urmează să dureze 
trei zile, figurează probleme 
referitoare, în esență, la ne
cesitatea intensificări spri|i- 
nului acordat de„_statele a- 
fricane mișcărilor de elibe
rare, pentru eliminarea de
plină a colonialismului de 
pe continentul african.

Noi bogății descoperite în 
Malayesia

KUALA LUMPUR 20 (Ager
pres). — Primul producător 
mondial de piper, Molaye- 
sia, a descoperit alte bogă
ții. Malayesia a devenit pri
mul producător mondial de 
cauciuc natural. Ea se află 
pe primele locuri din lume și 
in ce privește staniol, uleiul 
de palmier și lemnul tropi
cal. In ultimii oni, în aceas-

tă țară a început și valori
ficarea petrolului.

Prin punerea în valoare a 
bogățiilor de care dispune, 
Malayesia o în registrar . în 
ultimii ani o creștere a pro
dusului național brut în me
die cu șapte Io sută și a ve
nitului nominal pe locuitor 
cu 12 fa sută, depășind 1 000 
de dolari.

Ansamblul „Doina44 la Kiev
MOSCOVA 20 (AgerpresJ. 

— in codrul turneului pe cu
re îl întreprinde în Uniunea 
Sovietică Ansamblul artis
tic „Doina" al Armatei a 
prezentat un spectacol de 
gală la Palatul culturii ,,U-

craina" din Kiev.
Publ icul și oficialitățile o- 

flate în marea sală a Pala
tului culturir „Ucraina" au 
primit cu deosebită căldură- 
spectacoful ansamblului „Doi
na".

Peî fj

tinse zone și perturbarea 
gravă a traficului rutier și fe
roviar, Agenția D.P.A. men
ționează că zona cea mai a- 
fectată a fost, ca și în timpul 
inundațiilor ■ catastrofale de 
acum patru săptămîni, regiu
nea Heilbronn.

IN REGIUNEA VESTICĂ 
a Sudanului a fost descope
rit, pentru prima dată, un 
zăcămînt petrolifer care, po
trivit primelor aprecieri, con
ține țiței de foarte bună ca
litate — informează agenția 
sudemeză de presă.

35 DE ZBORURI interne 
si internaționale asigurate de 
compania aeriană japoneză 
„Jal" au fost anulate, luni, 
ca urmare a grevei de 24 o- 
re declanșate de uniunea

sindicală a personalului na
vigant. Greviștii au revendi- 

"cat îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață.

DUPĂ aproape trei luni 
de secetă, în Coreea de Sud ’ 
s-au. semnalat, 
săptămînii trecute, ploi 
rențialș soldate cu 
omenești și pagube 
riale evaluate la 
400 000 dolari — s-a 
la Seul.

la sfîrșilul 
ta- 

victime 
mate- 
circa 

anunțat

ia
în

Lima 
cel 

cen- 
re- 

îneîr
rurale 

să

AUTORITÂȚILE de 
au hotărît crearea, 
rrfai scurt timp,, a 1 200 
tre sanitare în diverse 
giuni peruane, astfel 
populația din zonele
și din micile localități 
poată beneficia de asistență 
medicală. La o populație de 
aproximativ 16 milioane de ' 
locuitori, Peru nu dispune de- 
cît de 10 000 medici, dintre 
care 72 la sută îsi exercita 
profesiunea la Lima.
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