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Indicațiile secretarului general al partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Programul nostru de muncă
In întîmpinarea

marii sărbători a eliberării
/

superioare, 
productivități 

sporite
I.M. LUPENI

• Harnicii mineri de 
Lupeni raportează in 
ceastă lună, la zi. o depă
șire a planului de produc
ție cu peste 2500 tone căr
bune. In fruntea întrecerii 
pentru mai mult cărbune 
se situează sectorul X'L 
sector mecanizat, cu un 
njjis de 2125 tone cărbune 
tățu~Trreăsire a productivi- 
1286 kg/post IhmiU3-! cu 
marcat este făptui W- 
nem de aici au realist 
pr^SWWM^e eăr- 
bune de 16,36 lei.

la 
a-

AUTOBAZA I.T.A. PE-

TROȘANI

• Colectivul autobazei 
I.T.A. Petroșani raportează 
depășirea tuturor indicato
rilor 
care

. rent, 
netă,_ ,____ . _ ___

-pășit- eii 19,3 Ia sută, indi
catorul toîie kilometrice 
convenționale cu 3,3 la su
tă. Harnicul colectiv de 
aici a obținut economii la 

costul de producție în valoa- 
re de 1 110 000 lei, iar Ia car
buranți s-au economisit 

peste 130 000 de litri.

de plan in perioada 
a trecut din anul cu- 
Indicatorul producție 
de pildă, a fost de-

I.G.C.L. PETROȘANI

• Personalul muncilor 
din cadrul I.G.C.L. Petro
șani a obținut lunăde lună 
de la începutul anului în
semnate depășiri de plan. 
Astfel, indicatorul întreți
nerea fondului de locuințe 
a fost realizat in cele șap
te luni care au trecut din - 
acest an în proporție de 
107 la sută, aprovizionarea 
populației cu apă 102 
sută, iar transportul 
comun 102,3 la sută.

la 
în

I
i

Ceremonia plecării 
de la Damasc

Virieri, 17 august, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie efectuată în Si
ria de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația se
cretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al-As-

sad, și a soției sale, Anisse 
Al-Assad.

Prin rezultatele fructuoa
se cu care s-a încheiat, 
prin documentele semnate, 
noua întîlnire la nivel înalt 
româno-siriană, desfășurată 
sub semnul stimei, priete
niei, al respectului reci
proc, a deschis noi pers
pective colaborării și co
operării bilaterale, înscri-

în drum spre patrie, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
făcut, vineri, 17 august, .o 
scurtă vizită prietenească în 
Republica Turcia.

Șeful statului român at 
fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim-vi- 
ceprim-ministru al guvernu
lui, și Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

(Continuare .în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Un nou complex mecanizat 
va produce la mina Lonea

acel abataj de .la 
Lonea ascultam cu-

In
I.M.
vintele șefului de briga
dă Ion Barbălată despre 
ce înseamnă devenirea 
minerului care cu nici 
30 de ani în urmă lopăta 
gîfîind pentru a scoate 
cîteva „rîznuțe" cu căr
bune. Cite tone are o sec
ție de complex ? l-am în
trebat pe brigadier. „14 
tone", a venit răspunsul 
prompt și n-am zărit nici 
o tresărire aparte pe chi
pul acestui bărbat învă
țat să citească mișcarea 
abatajului precum vechii 
navigatori mersul stele
lor. El și ortacii lui pă
reau niște ființe minuscu
le în fața giganților de 

;niri ..Jnp „armaniLi_ în _ .bCZ-
tînd 'botezul mișcării ca
re să-i facă utili.

Ilie Păducel, președin
tele comitetului de sindi
cat pe mină, fost maistru 
ele< tromecaiiic în acest 
sector, mi-a vorbit cu 
respect și admirație des
pre oamenii care mon
tează complexul mecani
zat. Folosea des cuvîntul 
specialist. Aveam să mă

conving că expresia nu 
era folosită numai pentru 
a colora discuția, ci că 
exprima o realitate. In
tre secțiile complexului, 
lăcătușul Lazăr Boantă 
monta un reductor pen
tru joasă presiune. O ra
ționalizare gîndită, și apli
cată de el care înlocuia 
o coloană de sute de me
tri de țeava. Gheorghe 
Vilan, tot lăcătuș, unde
va la mijlocul abatajului 
meșterea de zor la insta
lația hidraulică. S-a spe
cializat în lucrările lega ■ 
te de partea hidraulică. 
Traseul pe unde secțiile 
se transportă măsoară a- 
proape un kilometru și 
jumătate. Peste 420 de 
tone de metal, pe acest 
Iii fiecare ceas “ăl zilcT’șî 
nopții trecînd prin mîi- 
nile a zeci de oameni 
spre camera de montare 
și apoi spre abataj.

Ortacii lui Ion Barbă- 
lată se frămîntă cum 
să-și organizeze mai bine

Gheorghe POPESCU

(Continuare in pag a 2-a)

LF.A. „Vîscoza"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa 
’ ' ’ în Capitală

lui de Stat și ai guverntf-t 
lui, conducători df institu
ții centrale și organizații 
obștești, personalități ale 
vieții științifice șf cultura
le, generali.

Au fost de față însărci
nați! cu afaceri ad-interim 
ai Siriei și Turciei la Bucu
rești. 4

Elena Ceaușescu s-au înapoiat
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, și a soției 
sale, Anisse Al-Assad.

La aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au înapoiat, 
vineri după-amiază, în Ca- au fost întîmpinați de to- 
pitală, din vizita oficială 
de prietenie efectuată în 
Republica Arabă Siriană, la 
invitația secretarului ge
neral al Partidului Baas

varășul Ilie Verdeț, de alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu- (Continuare în pag. a 4-aj

Șeful de schimb Constantin Mihalache din brigada condusă de Ion Rotaru de 
la sectorul VII al minei 
ieșit din mină după un

Raționalizarea proceselor tehnologice, contribuție vaforoasă la
„In. vederea asigură

rii bazei de materii pri
me din industria ușoa
ră, producția de fibre 
și fire sintetice va spo
ri in 1985 față de 1980 
de 1,6—1,8 ori, prin asi
milarea de sortimente 
superioare de fibre poli- 
esterice, acrilonitrilice, 
poliamidice, polipropile- 
nice. Va continua, toto
dată, să se dezvolte ra
pid producția de fire și 
fibre artificiale, reali- 
zîndu-se pe întregul 
cincinal aproape o du
blare la fibre celulozi
ce tip bumbac și lină, 
precum și o creștere de 
2,4—2,6 ori Ia fire mă
tase vîscoza".

(Din proiectul de 
Directive ale Con
gresului al Xll-lea 
al partidului)

reducerea
consumului de 

energie și combustibil
In timpul vizitei de lucru 

efectuată recent în munici
piul nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a cerut oamenilor muncii 
din Valea Jiului să acțio
neze mai ferm pentru va-

conomisirea și valorifica
rea înaltă a resurselor e- 
xistente. Cum acționăm 
noi pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective ? La sec
ția fire am înlocuit, deja, 
în bună parte, becurile

G'CțltMX&Cl, „
■M3B 1 IBM 1 WrfT I

Lupeni împreună cu maistrul minier Ion Bejan au 
sclîimb de lucru rodnic. Foto : Ion LICIU

In pagina a 3-a :

UN CONflNUT NOU ÎN PROCESUL 
CULTURAL-EDUCATIV

este

Premieră omagială 5

Astăzi, la ora 18,30, Teatrul do stat „Valea Jiului", 
din Petroșani prezintă in premieră (la sodiu) specta
colul realizat cu piesa „La lumina zilei" de Vasile Mu- 
reșan și D.D. lonașcu. Spectacolul are sensul unui o- 
magiu pe care colectivul artistic al teatrului il aduce 
împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte ale mine
rilor în august 1929, și este înscris in manifestările de
dicate celei de-a 35-a -aniversări a revoluției de eli
berare națională și socială, antifascistă si antiimperia- 
listă.

J

lorificarea superioară a e- 
nergiei și combustibilului, 
subliniind în același timp 
că industria este principa
lul sector de economisire 
a energiei. Acționînd în 
lumina acestor indicații, 
oamenii muncii de la I.F.A. 
„Vîscoza" au trecut la ela
borarea de noi măsuri, la 
găsirea de noi soluții cațe 
să vizeze creșterea eficien
ței întregii activități eco- 
nomice, să determine 
minuaiea considerabilă 
consumului de energie 
materiale, să faciliteze

fluorescente de 60 Wați cu 
cele de 40 Wați, acțiunea 
continuă, economisind peste 
4000 kWh. înlocuirea 
toarelor de 75 
de 40—45 kW 
soare duce la 
zilnică de 30 
prin înlocuirea
de 45 kW cu motoare 
22 kW lâ injectoare se mai

Francisc MARTONOȘY 
inginer șef al 

I.F.A. „Vîscoza" Lupeni

mo- 
kW cu cele 
la compre- 
o economie 
kWh. Apoi 
motoarelor 

de

di- 
a 
Și 
e- (Continuare in pag. a 2 a) i

Zile de august._ 
fierbinți, de muncă 
cordată și rodnică, 
treaga Vale ,a Jiului 
cuprinsă intr-o puternică 
întrecere. Fiecare om ai 
muncii, miner ori cons
tructor, simte o răspun
dere nouă, înaltă, pentru 
Sarcinile ce le avem de 
îndeplinit. Cuvintele se
cretarului general al 
partidului rostite în am
fiteatrele muncii noastre 
din Vale — la Lupeni,.. la 
Vulcan, la Petroșani — 
ne-au luminat gîndul, 
ne-au întețit și fertilizat 
munca. Am înțeles mai 
bine rostul pe care îl a- 
vem, fost suprem, de a 
da țării cît mai mult căr
bune, de calitate supe
rioară, folosind cu chib
zuință materialele și e- 
nergia.

Este menirea pe care 
o avem, condiția existen
ței și 
simbol 
tenite 
demni 
spre anii viitorului cinci
nal pătrunși de simțul

devenirii noastre, 
al luptei necon- 
pentru a trăi 
și fericiți. Privim

Răspunderea 
acestui timp 
responsabilității. Ne ana
lizăm activitatea, critic și 
autocritic, și cugetăm în 
permanență, matur, la ce
ea ce am realizat și la 
ceea ce n-am realizat, 
chibzuim pentru ceea ce 
avem de făcut în viitor, 
în acești ani viguroși de 
construcție socialistă. Ne 
înzecim eforturile, ne în
aripăm gîndul, ne înmul 
țim dorințele, implicînd 
întreaga, noastră ființă 
pentru atingerea acestor 
nobile țelliri.

Este răspunderea pe ca
re o simțim acum, în a- 
cest timp, cînd ne mai 
despart doar cîteva zile 
pînă 
re a 
ziua 
egre 
noi și importante succe
se.
ție, 
de 
ne, 
puterea creației, adeziu
nea față de politica în
țeleaptă a partidului și 
statului nostru.

Valeriu COANDRAȘ

la măreața sărbățoa- 
poporului nostru, 

Eliberării patriei, pe 
o întîmpinăm cu

Sînt clipe de emulsl- 
de angajare deplină,, 

întrecere cu noi înși- 
pentru a ne dovedi

5
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Cirespondenții 
realizări din activitatea

noi si>

A

u

Cabana-bază din Paring, a Școlii sportivi 
Obiectiv căruia trebuie să i se dea atenția cuvenită

Producție 
suplimentară 
de tricotaje

Tfnărul colectiv al în
treprinderii de tricotaje 
din Petroșani a înche
iat perioada . primelor 7 
tuni din acest an cu un 
bilanț de producție îm
bucurător. Au fost rea
lizate, printre altele, 
5000, bucăți . tricotaje 
peste sarcina planificată. 
In total a fost obținută 
_o producție '. suplimen
tară în valoare de 
OțOWtț, lei. V Dini pa
leta - sortimentală a 
tricotajelor realizate, 
65 șirțt modele noi, con
cepute de compartimen-l 
tul de creație al între
prinderii.

Troian 
economist, 

derea de
Petroșani

„Faptul zileiH
Corespondentul 

Petru Găină de Ia
iar de la începutul anului
— 1239 tone. Schimburile 
ei sînt conduse de i 

sala de pontaj a mi- Bălanei Drăgăneseu, 
noastre a fost afișat 

anunț frumos caligra- 
care prezintă rezulta- 
muițcii brigăzii lui

la I.M. Dîlja consemnează
nostru

I.M.
Dîlja ne-a transmis ieri :
„In
nei
un 
fiat 
tele 
Vasile Zaharia din sectorul 
I producție. Brigada a- 
<vasta a acumulat de la 
începutul lunii august un 
plus de 204 . tone cărbune,

minerii 
, Gyor- 

fi Arpad, Marin Văleanu 
și Marton Culcea. Succe
sele brigăzii au fost ob
ținute pe calea respectării 
stricte a disciplinei de că
tre’ toți membrii ei, folosi
rii utilajelor la. întreaga 
capacitate și bunei orga
nizări. .

Mai multă pîine pentru consumatori
cii Ie produc în mod’ cu
rent în prezent este dȘe 48. 
Bilanțul activității între
prinderii mâi., consemnează 
introducerea ’ în. fabricat;fe, 
in prihia parte a acestui 
ari, a QPt sortimente 
și obținerea'1 ă T.50 OT0 
beneficii peste sarcina 
plan. •. <.ii A-;-

Demarată încă din anul 
trecut, lucrarea de cons
trucție a cabanei-bază din 
Paring a Școlii sportive 
Petroșani, a "atins în aeeâs^- 
tă vară un .stadiu -destul 
ele avansat. Au fost., tur
nate butoanele fundației și 
s-a ridicat zidăria pînă la 
nivelul I. De un timp în
coace, construcția stagnea
ză. Beneficiarul, respectiv 
Școala sportivă, care are 
în regie proprie lucrarea, 
îritîmpină mari dificultăți. 
Pentru 
rialelor există 
tractor împrumutat de la 
I.C.M.M. Petroșani.

transportul
un

mate-
sjhgur

Producînd în medie lu
nar. 1700 tone dg pîine și 
1300 țone de făină, colec- 
tivul, Fabricii de mdrărit 
și panificație din Petro
șani și-a depășit cu *60 de 
tone de pîine albă, Inte
grală, sarcinile de plan' 
pe primele șapte luni ale 
anului 1979 și cu 75 tone de 
făină. Numărul sortimen
telor de pîine și speciali- 
ăți pe care secțiile fabri-

rul. Se simte din ce în ce 
mai mult lipsa forței de 
muncă calificată, necesară 
îndeosebi lucrărilor de. ins
talații și zidărie. Cu toate 
eforturile pe care le de
pune, tractoristul de pe 
unicul tractor destinat a- 
provizioriării șantierului 
cu materialele necesare, 
face cu greu față cerințe- :

• lor. Or, pînă Cînd vor în
cepe ploile'din toamnă nu 
mai e mult timp și se im-

. pupe zidirea
• doilea nivel
precum și 
construcției 
De executarea la timp a 
acestor lucrări depinde a- 
sigurarea frontului de lu- 

. cru -pentru, perioada de 
iarnă. De aceasta mai de-

celui de-al 
al cabanei, 

executarea 
acoperișului.

. Difi
cultatea cea mai mare o 
generează lipsa de forță 
de muncă, îndeosebi cali
ficată (zidari, dulgheri etc). 
O perioadă de timp au Iu- pinde și protejarea -lucră- 
vrat pe. acest- șantier' pen- 
sion.ari, oameni competen- 
ți, - cu o bună • -calificare 
profesională-, care au exe
cutat lucrări de calitate,
fiind ajutați de grupuri.
de elevi ai ■ Școlii sportive. 
In prezent însă, ..unii pen
sionari au părăsit santie-

ril&r executate, de intem
periile anotimpului frigu
ros. Fiind vorba de 
biectiv important, • pentru 
a cărui construcție i au 
fost alocate’ aproape 3 mi
lioane lei, se impune re
luarea grabnică a lucrări
lor și asigurarea unui ritm

intens, folosirea din plii 
a fiecărei zile de lucru 
Pentru aceasta trebuie a 
cordat un sprijin mai subs
tanțial celor care execută 
lucrările. Dacă fiecare în
treprindere din municipiu 
ar sprijini școala, unde s< 
pregătesc copiii noștri, cu 
eîte un meseriaș, în func
ție de solicitările șantieru
lui s-ar putea asigura un 
ritm aleit de lucru. Pe 
de altă parte, organizația 
municipală U.T.C. ar pu
tea organiza în Paring un 
șantier al tineretului. Aici, 
tinerii ar avea totodată po
sibilitatea să petreacă zile 
de vacanță de neuitat în 
minunatul decor montan, 
să-și organizeze activități 
specifice după orele de lu
cru pe șantier.

I.AZEA, 
Intreprin- 

tricotaje - ion Cristian, 
contabil șef, 

F.M.P. Petroșani

(Urmare din pag. 1)

Viscoza" Imperii. In cadrul secției finisaj 
textil. Elena Floroiu este una din muncitoarele care 
ae evidențiază prin buna calitate a firului obținut.

Foto : Ștefan NEMECS EK

munca pentru ca să 
transpună cît mai grab
nic în fapt indicațiile și 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul re
centei vizite de lucru 
Valea Jiului, astfel ca 
cinstea marii sărbători

un o- V. STRAUT

Reducerea consumului 
de energie și combustibil

in 
în 

., . de
la 23 August, complexul 
să funcționeze, să dea 
patriei cărbune dintr-un 
nou abataj mecanizat. 
Minerii șefi de schimb 
Iosif Bucur, Alois Csi- 
ki, Grigore Biro, minerii 
Petru Zanet, Nicolae Zo-

spațiu pentru montarea 
și pregătind alăturat în
că un abataj frontal cu 
susținere individuală.

Două mari capacități 
de producție vor intra în 
eurînd în plin, la mana 
Lonea, de unde se va ex- 

’ trage din. zi în zi tot mai

draulici, dar apa care s-a 
scurs s-a acumulat în 
vatră, dîndu-le bătaie de 
cap. „In două zile* vom 
monta transportorul — ne 
spunea brigadierul. Cu a- 
sta încheiem încă o ex
periență de montare. U- 
tilajul este foarte, foarte

r

Prin nivelarea terenu
lui dintre blocurile nr. 
26 și 33 ale cartierului 
8 Martie din orașul Pe- 
trila, a luat ființă un 
nou loc destinat jocu
rilor pentru copii, To- 
varășul Vasile Scafaru, 
președintele Asociației 
de locatari hr. 4 C, de
clară 
renul 
cele 
(loan

că, în eurînd, te- 
va fi utilat eu 

corespunzătoare. 
Dan Bălan).

mult cărbune. In camera bun și adecvat stratului 
de montare lăcătușii Eu- 
gen Nagy,șef de echipă, 
Vaier Mureșan, ” " ’ 
Fer, minerii Francisc La- 
danyi, Ion Ardeleanu, a- 
samblau cea de-â 24-a 
secție. Fiecare nouă sec
ție ajunsă în abataj a- 
propie momentul cînd 
noul complex mecanizat

prevederilor
— directivă 
intensificarea 
privind va- 
maxim a ro

economisesc încă 23 kWh. 
O deosebita importanță o 
prezintă, tot la secția fire, 
contciizarea celor trei ins
talații de filatură care e- 
vioențiază repartiția con- 

■ sumunlcr energetice in pe
rioada de funcționare, im- 
purund luarea unor mâ- 
suii urgente acolo unde 
este necesar.

Realizarea 
Programului 
presupune 
preocupărilor 
»cfn53?ea ia
surselor energetice. In a- 

' cest sens comitetul de par
tid,- conducerea întreprin
derii, fiecare om al mun
cii caută noi soluții -care 
să ducă nemijlocit la in.r 
Saturarea oricărei ' forme 
de risipă. Recent, specialiș
tii noștri au propus schim
barea conexiunii motoare- 
Icr in triunghi la funcțio
narea cu conexiuni în stea. 
Această metodă aplicată, 
de pildă, la compresorul 
de amoniac înseamnă o e- 
concrnie zilnică de energie 
electrică de 5 kWh. C îra 
uucă. la prima vedere, nu 
spune prea mult, dar me
toda generalizată la nivel 
de întreprindere duce ia 
o economie de energie des
tul de mare.

O altă direcție în care a 
acționat colectivul nostru 
este economisirea de com
bustibil. Prin izolarea con
ductelor tehnologice și re- 
viz-a regulatoarelor de ni
vel la bărcile de spălare 
se economisesc anual peste 
40 tone combustibil con
vențional. O problemă cu 
care colectivul nostru s-a 
confruntat și încă se mai 
confruntă, pînă la monta
rea celor c„uă cazane, es
te agentul termic. După 
pcn-iea in funcțiune a a- 
cestijra se va îmbunătăți 
sim.itor calitatea firelor și 
se vor reduce cu 23—25 la

sută pierderile ce se pro
duceau pînă în prezent la 
agentul termic. Apoi, re
ducerea cantităților de 
combustibil folosit pentru 
producerea energiei termi
ce și a proceselor tehnolo
gice, prin creșterea randa
mentelor cu 82 la sută a 
cazanelor, funcționare în. 
regim economic a procese
lor de ardere din cazane, 
constituie de asemenea, o 
mare rezervă de economi
sire a combustibilului și 
o direcție în care colecti
vul nostru este hotărit 
să-și amplifice eforturile.

Sfera în care se poate 
acționa privind economia 
de ■ energie și combustibil 
este vastă. Măsurile pe ca
re le-am aplicat și care 
urmează șă le aplicăm vor 
duce la o economie zilnică 
de 2000 kWh. Cu economi
ile făcute într-o lună, în
treprinderea noastră poate 
să-și realizeze sarcinile de 
plan timp de două zile.

Analiza atentă a indica
tori lor tehnico-econom ici 
demonstrează însă că 
prin îmbunătățirea și 
raționalizarea procesului 
tehnologic, prin aplicarea 
unor soluții noi cu un î- 
nalt grad de tehnicitate, 
colectivul nostru va obți
ne in continuare o econo
mie de 50 kg c.c. și 15 
kWh la o tonă de fire.

Transpunînd cu fermita
te în viață indicațiile’ se
cretarului general al 
partidului, oamenii muncii 
de ia I.F.A. Vîscoza, ac
ționând pentru materiali
zarea în practică a docu
mentelor programatice ale 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, sînt preocu
pați permanent de găsirea 
a noi soluții tehnologice, 
care să conducă la valori
ficarea superioară a ener
giei și combustibilului, la 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan.

fe,LhiW(!i'î'3?i' rV'7r ~Earbiuată nu ascunde că 
a înțîmpinat și greutăți, 
iar unele mai persistă și 
acum, aproape de final. 
Lipsa macaralelor a în
greunat transportul sec
țiilor din camera de 
montare pe fîșie. S-au fo
losit mai mult pentru 
transportat cilindri hi-

dar, Gheorghe Pihtilie, 
lăcătușii Petru Stanciu, 
Florentin Sima au mon
tat deja 24 de secții ale 
complexului, iar .urmă
toarele șase le vor monta 
în două, trei zile. In a- 
celași timp au mers și 
cu avansarea deschizînd

care trebuie exploatat.
.. , La viitoarele lucrări vor 

Vasile trebui mai bine amena
jate căile de acces folo
site pentru transportul 
pieselor, ca să putem re
duce termenul de mon
tare”. încă n-a pornit a- 
batajul și Ion Barbălată, 
la fel ca si ortacii—_săj— 
tru un viitor în care ter
menul de montare al 
unui complex să fie mai 
scurt, în acest fel devan- 
sînd planul producției de 
cărbune, materializînd 
importanta sarcină trasa
tă de secretarul general 
al partidului, minerilor 
Văii Jiului.

• Graficianul Dafinel 
i Dujnea. din Vulcan, ctt- 
i noscut și apreciat . in 
‘ Valea Jiului și în țară, 
participant la numeroa
se. expoziții de 
în ț^țwțj-Tn“Prczent 

-Jg^teiparea la o noua 
expoziție în Portugalia, 
vea drepi^emaD folclo
rul românesc — în lu
crări de grafică mică. 
Alături de ceilalți, par- 
ticipanți din țară, Da
finel Duinea contribuie. 
Ia mai buna cunoaștere, 
peste hotare, a inestima 
bilei valori a folcloru 
lui românesc. (Gh. P.)
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t

>

I

Avancronică
cu Vasile Niță, miner la I.M. Dîlja
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• Sîmbătă, ora 17, sta
dionul din Dealul institu
tului găzduiește, în cadrul 
„Cupei- României" meciul 
dintre Știința Petroșani — 
Minerul Lupeni. Intîlnirea 
constituie pentru ambele 
echipe un bun prilej de 
verificare a stadiului de 
pregătire înaintea începe
rii campionatului diviziei 
C de fotbal.

• Populara competiție 
de fotbal dotată cu „Cupa 
23 August" . șe apropie de 
faza fmalâ. Sîmbătă, ora 
15, pe terenul II al stadio
nului Jiul din Petroșani a- 
re loc finala între forma-, 
țiile I.U.M.P. — I.C.M.M., 
sportivi nelegitimați.., Tot; 
în cadrul „Cupei 23 Au
gust", 4 sportivi legitimați, 
au loc duminică, începînd 
cu ora 11, meciurile, Pre
paratorul Petrila — Știința 
Petroșani, Minerul . Ani- 
noasa — Parîngul Lonea 
și Minerul Paroșeni — Mi
nerul Vulcan.

• Simpatizată echipă de 
rugbi a studenților din 
Petroșani va juca în fața 
propriilor suporteri. Dumi
nică, ora 9,30, Știința Pe
troșani întiinește, în ca
drul celei de a patra e- 
tapc a diviziei A de rugbi 
ediția 197.9—1980, puternica 
formație Universitatea Ti
mișoara. (C.D.)

încă din start, acest-campionat a început destul 
de furtunos. Chiar dacă s-a desfășurat îritr-un cadru 
ca de autentică zi de toamnă, pe o ploaie măruntă și 
rece, prima etapă a debutat cu jocuri plăcute, goluri 
multe și, mai ales, cu nelipsitele surprize. Păcat, însă, 
că una din surprize a fost înregistrată aici, la noi, 
unde „Jiul" a părăsit propriul teren învinsă de o e- 
ehipă pusă pe fapte mari. Dar, pe mai departe, vom 
trăi și vom vedea. Pentru etapa de mîine, am solicitat 
părerea unui tînăr și destoinic miner, sufletist susți- 

. nător al Jitilui și care e convins că eșecul de dumi
nică a foșt uri simplu și de 'nedorit accident.

i Scornteești vor- evolua 
■' „dulcele • tîrg al Ieșilor". 

Cum vedeți această parti- 
' dă ? . - '

’ — • Să nu uităm’ că „Vii
torul" a. cîștigat în dauna 
unei echipe destul de „sub
țiri", care nu se poate ri
dica la valoarea studenți
lor din Iași. întrevăd bucu
ria în „tabăra" ieșeană du
pă un meci fără 
ine. Cît privește 
„Viitorului", Olimpia, o văd 
„clacînd" și acasă în fața 
elevilor lui Constantin, ca- . 
re-și doresc un „antrena
ment cu victorii" înaintea 

din „Cupa

— Și chiar credeți .că la 
T imișpiirâ ‘ 0 ' să ne 
șăni ?

— Va fi greu, dar 
posibil. Bănățenii, 
Iuți de 
obținută la Galați, vor in- 
dfa îh teren încrezuți, iar 
băieții noștri dornici de a 
realiza în. deplasare 
ce n-au reușit acasă. Sper, 
că infuzia tinerească iTin-

revan-

nu im- 
aureo- 

nesperata victorie

ceea;

i

ctin 
echipă să fie la înălțime 
și în. final să se consemne-!* 
ze una.din victoriile în de
plasare, sau, măcar una 
din remizele etapei. Spun 
asta nu numai din patrio
tism local, . ci si pentru. 
faptul că la ora actuală a- 
vem o echipă care poate 
realiza mult mai mult 
cit m campionatul trecut.

_  După ee au înregis
trat acasă scorul etapei, 
jucătorii de la „Viitorul"

cle-

în

proble-
Învinsa

conf run țărilor * 
cupelor".

-— „Șepciie 
CIuj-Napoca, 
3—t) admi 
lor, se . .. 
gii lor din București. Ce 
dfeznodămînt va avea aceas
tă întîlnire ?

roșii" din 
după acel 

istrat băcăuani- 
deplasează la eole-

— Sportul studențesc es
te o' echipă pusă pe fapte 
mari. O să ne dovedească și 
în meciul de mîine, cînd... 
colegi, colegi dar punctele 
vor conta. Deci, chiar dacă 
vor juca, cum se aude, la 
Ploiești, bucureștenilor nu 
le va scăpa victoria.

Ii mai văd cîștigători și 
pe buzoieni, în dauna echi
pei C.S. Tîrgoviște șl, în 
primul rînd, pe băiihăreni 
în fața elevilor lui Teaș- 
că. Cred, de asemenea, că 
Marcel Pigulea va avea 
cîștig de -cauză în fața lui 
Zavoda. Deci, vifctorie și la 
llm. Vîlcea.

•— Două reprezentante 
ale fotbalului românesc în 
Cupele europene joacă în 
deplasare. Campionii în 
„Bănie", iar dinamoviștii 
la Bacău. Ce părere aveți?

— Intîlnirea de la Cra
iova opune două partici
pante în cupele europene, 
întrevăd un meci 
de mare luptă, fru
mos, dar deschis oricărui 
rezultat. Dinamo va juca 
fără menajamente la Ba
cău, în speranța obținerii 
unei remize. Cred că tan
demul Mulțescu—Augus
tin, va da mult de furcă 

•băieților lui Traian Ionescu.
Corvin ALEXE
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Valea Jiului la dimensiunile anului 35 al eliberării

UN CONȚINUT NOU IN PROCESUL 
CULTURAL-EDUCATIV

determinat de conținutul nou al mineritului
rele trei decenii și ju

mătate care au tre- 
cut de îă victoria 

revoluției de eliberare na
țională : și socială,. antifas
cistă și ' anțiimperiaiiștă, 
sînt ani de efort construc- 
țiv fără precedent în is
toria Văii Jiului. Odată 
cu dezvoltarea mineritului 
și introducerea tot . mai 
largă a progresului știin
ței și tehnicii, mineritul a 
dobîndit un tot mai preg
nant conținut nou, antre- 
nînd omul într-un foarte 

-Țxuiiplex “proces de mode
lare morală și intelectuală. 
Natura umană se integrea
ză, cu un efort coordona
tor, transformator în viața 
soeial-ecpnomică, acțio- 
nînd în mod implicit asu
pra propriei conștiințe ca
re capătă noi trăsături, noi 
clemente, specifice timpu
lui în care trăim.

In cei 35 de ani pe care-i 
vom aniversa de la istori
ca zi de 23 August 1944, 
în Valea Jiului s-au înfăp
tuit multe, și poale că cel

mai evident pentru omul 
obișnuit să gîndească după 
aspectul exterior, este dez
voltarea socială, linia ar
hitectonică și soluțiile ur
banistice, modernizarea tu
turor "spațiilor de interes 
cetățenesc. Una dintre ce
le mai constante dimen
siuni ale omului din aceas
tă zonă a țării este de or
din educativ și cultural, 
determinată, pe de o par
te, de conținutul nou al 
muncii și, pe de altă par
te, de procesul general e- 
xiștent în țara noastră, de 
ridicare necontenită a con- 
științei, a gîndirii, com
portamentului social și a- 
titudinii noi față de mun
că. Pînă acum 35 de ani 
Valea Jiului era cunoscută 
prin bogăția subsolului — 
cărbunele — și prin miș
cările revoluționare ale 
minerilor care, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român, au desfășurat 
o continuă .luptă pentru 
o viață liberă, demnă și 
fericită.

Integrată armonios în 
peisajul urban, Casa de 
cultură din Uricani, es
te un edificiu la care se 
manifestă la modul cul
tural-educativ oamenii 
muncii din acest fru
mos centru minier.

Festivalul național „Cintarea României", 
catalizator al forțelor creatoare 

ale artiștilor amatori

Creatori și beneficiari ai culturii
bia după 23 August 1944 accesul 

oamenilor muncii la valorile cul- 
o realitate și o

• două case de cultură ale sindicate
lor și 5 cluburi muncitorești, cămine cul
turale, cinematografe • biblioteci care

lui nost partidului și statu- însumează peste 250 000 de volume • un
creatori si’ hL3™?™1 .2ru,ncii sînt astăzi muzeu profilat pe istoria mineritului și 

—i <? qa^£BMlTi.iaSi-ă>vr.j^>»wni> naUn - a mișcării revoluționare ♦ o filiala
cultural-educative și artistice, s-a dez
voltat și s-a perfecționat învățămîntul 
(care cuprinde astăzi o rețea complexă 
de profile și specializări, pînă la Insti
tutul de mine din Petroșani care a ani
versat anul trecut 30 de ani de existență). 
Tot un rod al construcției socialiste, al 
umanismului socialist este și Teatrul de 
stat „Valea Jiului1-, înființat pentru mi
neri acum aproape 31 de ani.

Cele mai profunde modificări 
petrecut în procesul cultural-educativ și 
artistic desfășurat de artiștii amatori. în
săși expresia „artist amator11 are un 
ian ti nu t nou, definind omul care, după 
programul zilnic 3e la locul de muncă, 
își consacră timpul liber unei pasiuni, 
înclinații sau aptitudini. Devenită un 
amplu proces în care se manifestă per
manența talentului și spiritului creator 
propriu poporului nostru, mișcarea ar
tistică de amatori cuprinde copii, tineri 
și vîrstniei, femei și bărbați, mineri, 
constructori, preparatori, intelectuali. 
Pentru a-și pune în valoare disponibili
tățile creatoare, artiștii amatori și toți 
cei care participă Ia actul culturii, la 
manifestări cultural-educative, în Valea 
Jiului există astăzi o bază materială mul
tifuncțională.

s-au

_________ ___ _________ i a 
necesar sprijin artiștilor plastici amatori 
• Este plin de sugestii și faptul că în 
Valea Jiului se află aproape 40 000 de 
aparate TV sau radio.

Pentru a avea o imagine asupra di
namicii acestui fenomen care este miș
carea cultural-educativă și artistică să 
facem o comparație 
și cel actual

• Acum trei ani 
vau aproape 100 de 
diferite genuri însumînd 
membri • în instituțiile culturale se a- 
flau peste 40 cercuri- destinate însușirii 
unor cunoștințe, priceperi sau deprin
deri, frecventate de aproape 1000 de oa- 

și 
or-

doar între anul 1976

în Valea Jiului acți- 
formații artistice de 

aproape 2000

meni ai muncii • în întreprinderi 
instituții șe aflau peste 30 biblioteci 
ganizate de bibliotecile cluburilor și ca
selor de cultură • erau organizate 4 
universități cultural-științifice ale căror 
cursuri — 63 — erau urmărite de aproa
pe 3000 de locuitori.

Să mai completăm această imagine, a- 
șa cum ne spunea artistul plastic Victor 
Sylvester, profesor la Școala populară 
de artă din Petroșani, și cu cei peste 100 
de artiști plastici amatori pentru, care 
munca și chipul minerului, realitățile de 
astăzi ale municipiului constituie o 
permanentă sursă de inspirație.

n puternic cataliza
tor în manifestarea 
vitalității creației 

cioporului nostru este Fes-, 
..valul național „Cîntarea. 
României11, a cărei a doua 
ediție, ce se va încheia în 
curînd în cinstea celei de-a 
35-a aniversări a eliberării 
patriei, permite extragerea 
unor concluzii edificatoare. 
In faza de masă a Festiva
lului național al muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei11, ediția a 11-a, s-au 
constituit formații noi, ast- 
grupuri artistice care nu
mără peste 2000 membri, 
în cea mai mare parte 
muncitori din întreprinde
rile municipiului. Printre 
cei remarcați în diferitele 
manifestări ale Festivalu
lui național „Cîntarea- 
României", ediția a II a, 
sînc fanfara reprezentati
vă a minerilor, condusă de 
Alexandru Drăgan, briga
da artistică de la între
prinderea minieră Vulcan, 
grupul de satiră și umor 
de la Casa de cultură din 
Petroșani, corul minerilor 
„Freamătul adîncului14 de 
la l.M. Petri la, grupul vo- 
cal-instrumental „Sonor" 
din Petroșani, orchestra 
de muzică populară „Mîn- 
dra“. De remarcat este 
calitatea interpretativă a 
acestor formații, conținutul 
repertori iior și textelor, a- 
decvate specificului econo
mic, social și uman din 
municipiu, însăși activita
tea de pregătire și evolu-

• ție artistică, desfășurată 
prin frecvente programe 
și spectacole în sălile de 
apel sub genericul eloc
vent „Laudă muncii", ce
ea ce Ie potențează valoa
rea educativă, sensul mili
tant. Multe 
formații sînt

marii manifestări naționa
le— cum este fanfara m 1- 
nerilor care a fost distin
să cu premiul I. Succese. 
în competițiile naționale 
au -obținut și membrii fo- 
toclubului „Cri,șțal“ - din 
Lupeni : losif Țellmann a. 
obținut premiul I pe țară 
(diapozitiv), Alexandru 
Varga premiul II (por
tret), Constantin Ioniță 
premiul IV (reportaj). Și 
în școlile Văii Jiului s-a 
dezvoltat. o viață cultural- 
artistică și educativă de 
cu premii frumoase obți
nute la faza TePAbjicaîă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", edi
ția a Il-a.

în aceste zile, din apro-- 
pierea marii sărbători a Eli
berării, conținutul și valoa
rea activității cultural-edu
cative și artistice capătă

dimensiuni noi, carac-teri- 
zînd însăși evoluția vieții 
pe coordonate superioare 
în armonie cu procesul so- 

, cial-economic. Viața cul- 
turalreducativă este creată 
de mineri, pentru mineri. 
In diferite formații sau 
manifestîndu-se în dome
niul creației tehnice întîl- 
nim astăzi tot mai mulți 
mineri cum sînt Constan
tin Necula, Nicolae Dînes- 
cu, Gheorghe Duțu, Cons
tantin Popescu, Viorel Pîr- 
ja, de la Petrila; loan 
Florii sau Alexandru Dră- 
gan~ oe la : Lupeni;“Bruno 
Micluț. Ana Busuioc, An- 
tohie Chiriac de la l.M. 
Dîlja; Elena Cornea, 
Gheorghe Uclangiu, Vasi- 
le Macavei, Petraehe Bu- 
gan de la întreprinderile 
din Vulcan. Dar numărul 
lor este de ordinul sute-

Pe scena Casei de cul
tură din Petroșani ar
tiștii amatori interpre
tează cu virtuozitate un 
dans popular din suita 
momirlănească.dintre aceste 

laureate ale

Abatajul. Xilogravură dc Simion (oștea. Preparația. Desen de Alexandru Rădulescu.

t'*-* O- 

manentul efort de a impri
ma o nouă calitate vieții 
culturale, își manifestă ca
pacitatea creatoare pentru 
„satisfacerea în cele mai 
bune condiții a necesități
lor de viață și cultură ale 
oamenilor muncii din acesit 
important bazin carbonifer11 
așa cum spunea secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la 
marea adunare populară 
de la Lupeni.

Cultura și arta reprezin 
tă astăzi, la 35 de ani de 
la 23 August 1944, o ne
cesitate a vieții în Valea 
Jiului și o dimensiune a 
spiritualității minerului.

Pagină realizată de

Tîberiu SPATABU
l oto : Ion LICIU
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încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Arabă Siriană

Ceremonia plecării de la Damasc
(Urmare din pag. 1)

indu-se, totodată, ca o nouă 
ți importantă contribuție la 
lărgirea și. adincirea prie
teniei și solidarității Româ
niei cu popoarele arabe, 
la cauza generală a păcii, 
înțelegerii și destinderii, la 
eforturile pentru, promova
rea unor raporturi echita
bile între state.

După întrevederea de la 
Palatul prezidențial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Hafez Al-As
sad și doamna Anisse Al- 
Assad iau loc tn mașini, 
escortate de 
îndreptîndu-se spre 
portul internațional 
Damasc.

Pe străzile capitalei 
riene, care poartă de

motocicliști,
aero- 

din

si- 
a-

proape o săptămînă 
minte de sărbătoare, 
meroși locuitori ai 
mascului. aflați în această 
dimineață însorită pe tro-*- 
tuare, aplaudă în momen
tul trecerii coloanei oficia
le, luîndu-și rămas bun de 
la înalții oaspeți români.

Ca și în momentul sosi
rii, la aeroport se aflau 
numeroși locuitori ai capi
talei siriene, care au re
zervat, și de această dată, 
înalților oaspeți români, 
vii și entuziaste manifes
tări de stimă și prețuire, 
de simpatie și prietenie.

In atmosfera plină de 
entuziasm și bucurie de pe 
aeroport a avut loc apoi 
ceremonia oficială a ple
cării înalților oaspeți 
români.

O gardă militară aliniată

veș- 
nu- 

Da-

pe aeroport â prezentat 
onorul.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Ilafcz Al-As
sad trec în revistă garda 
de onoare.

In continuare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
își iau rămas bUn de la 
personalitățile siriene pre
zente pe aeroport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați, de 
asemenea, cu căldură de 
membrii ambasadei româ
ne, specialiști români ca
re lucrează în Siria, fami- 
' " urează din

și drum

0 ultimă întrevedere a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad

liile lor, care le 
inimă sănătate 
bun.

In momentul 
președintele ______
Ceaușescu mulțumește pre
ședintelui Hafez Al-Assad 
pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea manifes
tate de poporul sirian, 
pentru rezultatele convor
birilor avute, pentru zile-

despărțirii,
Nicolae

le plăcute petrecute îm
preună.

La rîndul său, președin
tele Hafez Al-Assad mul
țumește cu căldură pentru 
vizita solilor poporului ro
mân și urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, 
drum bun, multă sănătate 
și fericire.’ Apoi președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad își iau un 
călduros rămas bun, își 
string mîinile prietenește, 
se îmbrățișează.

Cu aceeași cordialitate 
își iau rămas bun, se îm
brățișează tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anis
se Al-Assad.

De pe scara avionului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prie
tenie manifestărilor pline 
de entuziasm ale celor a- 
flați pe ' aeroport și salută 
din nou, pe gazde în semn 
de rămas bun.

La ora 9,50 — ora locală 
—aeronava prezidențială 
decolează, escortată pînă Ia 
granița țării de avioane a- 
le forțelor aeriene siriene.

Escală la Ankara
(Urmare din pag. 1)

In întîmpinarea-președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu 
primul ministru 
cevit, împreună 
Rahșan Ecevit.

La coborîrea 
președintele N 
Ceaușescu și premierul Bu
lent Ecevit s-au salutat cu 
deosebită cordialitate.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

De la aeroportul inter
național Esemboga, s-a ple
cat apoi, la bordul unor 
elicoptere speciale, la Pa
latul de oaspeți al Președin
ției.

tovarășei 
au venit 

Bulent E- 
cu soția

din avion, 
i c o 1 a e

In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, pre
mierul Bulent Ecevit și 
doamna Rahșan Ecevit au 
oferit un dejun.

Intre președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru al guvernului 
Republicii Turcia, Bulent 
Ecevit, au avut loc 
convorbiri oficiale.

La încheierea 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
la plecare de 
Bulent Ecevit și 
Rahșan Ecevit.

La ora 16,20 
prezidențială a decolat, în
dreptîndu-se spre București.

apoi

vizitei,

premierul 
doamna

aeronavă

Intîlnire între tovarășa 
Elena Ceaușescu 

și doamna Rahșan Ecevit X

înainte de plecarea din 
Damasc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele 
publicii Socialiste 
nia, și secretarul 
al Partidului 
Arab Socialist, 
tele Republicii Arabe 
riene, Hafez Al-Assad, to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse , Al-Assad, 
au avut o ultimă întreve
dere la Palatul preziden
țial- '

In cadrul întrevederii 
a fost exprimată deosebita 
satisfacție față de rezulta
tele rodnice ale vizitei șe
fului statului român în 
Republica Arabă Siriană, 
față de înțelegerile reali-

Re-
Româ- 

general 
Baas

presedin- 
Si-

zate între cele două părți 
menite să dea npi impul
suri cooperării bilaterale, 
pe multiple planuri, sta
tornicite între România și 
Siria, între popoarele ce
lor două țări prietene.

Totodată, s-a exprimat 
hotărîrea României și Si
riei de a dezvolta în con-' 
-tinuare și a diversifica re
lațiile româno-siriene în 
raport cu posibilitățile me
reu sporite ale economiilor 
celor două țări, în intere
sul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Iiitievederea s-a desfă
șurat intr-o ambianță cor- 

dială deosebit Ha../.arnn.-^a-—

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au înapoiat în Capitală 
(Urmare din pag. 1)(Urmare din

Cu prilejul scurtei vizi
te prietenești în Turcia, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întîlnit cu doamna 
Rahșan Ecevit.

Au asistat soțiile minis
trului .afacerilor externe al

Turciei și ambasadorului 
României la Ankara.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Rahșan Ecevit 
s-au întreținut cu deose
bită cordialitate.

In întîmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au venit un mare număr de 
bucureșteni, care au făcut 
conducătorului partidului și 
statului o primire deosebit 
de entuziastă, exprimîndu-și 
și de această dată senti
mentele lor de profundă 
dragoste, stimă și recunoș
tință, pentru bogata și rod
nica activitate desfășurată

nue a patriei, bunăstării 
poporului, creșterii presti
giului României socialiste 
în viața internațională, e- 
dificării unei lumi mai bu
ne și mai drepte.

Secretarul general al 
partidului, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor en
tuziaste, vibrante, cu care 
cetățenii Capitalei i-au 
întîmpinat la revenirea în 
patrie.

Dejun oficial în cinstea 
înalților oaspeți români
onoarea președintelui Au participat persoane-In

Republicii Socialiste Romă- le oficiale române și turce, 
nia, tovarășul 
Ceaușescu, și a
Elena Ceaușescu, 
ministru al guvernului Re
publicii Turcia, Bulent E- 
cevit, și doamna Rahșan 
Ecevit au oferit un dejun.

Nicolae 
tovarășei 

primul

consacrată înfloririi conți-

Tovarășul N icola.e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene Hafez 
Al-Assad, au semnat, vi
neri dimineață, în cadrul 
unei ceremonii care a avut 
loc la Palatul prezidențial, 
Comunicatul Comun cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în Si
ria.

Felicitîndu-se reciproc, 
președinții N i c o 1 a -e

Ceaușescu și Hafez Al-As
sad și-au strîns prietenește 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
deosebită cordialitate.

La semnare a luat parte, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim vi" 
ceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale ro
mâne. .

Au luat parte, de ase
menea, Mohammad Aii Al- 
Halabi, președintele Consi
liului de Miniștri, alte 
persoane oficiale siriene.

Erau de față ambasado
rul României la Damasc și 
ambasadorul Siriei la Bucu
rești.

★
In cadrul aceleiași solem

nități, tovarășul Gheorghe 
Oprea, și Jamil Shaya, au 
semnat Protocolul între 
Guvernul Republicii So
cialiste România și Guver
nul Republicii Arabe Si
riene privind măsurile pen
tru punerea în funcțiune a 
obiectivelor în curs de rea
lizare, precum și înțelege
rile privind dezvoltarea co
operării și a schimburilor 
economice.

f 
î 
î

întreprinderea minieră 
Aninoasa

organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de

• MAIȘTRI MINIERI

înscrierile se fac la sediul unității — 
biroul retribuire, pină la data de 25 octom
brie a.c.

Concursul va avea loc in ziua de 27 
august 1979.

Informații suplimentare la biroul retri
buire al I.M. Aninoasa.

In timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de .caldă cordia-

FILME

rostit toasturi-

Programul unităților comerciale și a 
pentru 19 august și perioada 23—26 

această perioadă după 
programul normal.

Duminică, 19 august, u- 
nitățile comerciale vor 
funcționa după 
mul obișnuit 
de lucru.

★
Ministerul 

stabilit ca în 
24, 25 și 26 august să se 
asigure în toate județele 
țării permanența cu per
sonal sanitar mediu în

După cum informează, 
Ministerul Comerțului In
terior, programul unități
lor comerciale în ziua de 
19 august și perioada 23— 
26 august va fi următo
rul : în ziua de 23 Au
gust, în primele ore ale 
dimineții, vor funcționa 
unități de pîine, lapte, 
gheață, tutungeriile și u- 
nitățile de sifoane ; în 
ziua de 24 august, unită
țile comerciale alimenta
re și tutungeriile vor 
funcționa după programul 
zilei de duminică; în 
ziua de 25 august, unită
țile comerciale, alimen
tare și nealimentare, pre
cum și piețele agroali- 
mentare vor funcționa 
pînă la orele 13', în ziua 
de 26 august unitățile co
merciale vor funcționa 
după prpgramul obișnuit 
al zilei de duminică.

Unitățile de alimentație 
publică vor funcționa în punctele sanitare din zo-

progra- 
al unei zile

Sănătății a 
zilele de 23,

sonal sanitar mediu 
dispensarele medicale te
ritoriale, precum și 
dispensarele medicale din 
întreprinderile care nu-și 
încetează activitatea în a- 
eeste zile. Se vor lua mă
suri pentru o cît mai bu
nă organizare a asisten
ței medicale la domici
liu. In toate localitățile 
vor funcționa puncte per
manente de tratament, ta 
dispensarele medicale de 
pe traseele turistice,

in

la

celor medicale
august

nele de agrement, în ac
tivitatea de salvamont se 
va organiza permanența 
cu personal sanitar, pu- 
nîndu-se totodată la dis
poziție-'mijloace de trans
port medical și posibili- i 
tăți de comunicare ope
rativă prin radiotelefon. 
In Capitală, se vor asi
gura gărzi de stomatolo
gie, ziua și noaptea, în 
vederea rezolvării urgen
țelor.

Stațiile de salvare își 
vor desfășura activitatea 
în mod normal, ziua 
noaptea.

Programul de lucru 
farmaciilor publice și 
spital va fi corelat 
cerințele de asistență 
medicamente a populației.

Duminică, 19 august, 
programul de funcționa
re al unităților sanitare 
și farmaceutice este si
milar celui din zilele lu
crătoare.

5

l 

t

3

Și

al 
de 
cu 
cu

I
1 s

Mica publicitate

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un om în 
loden ; Republica : In 
viitoare, seriile I-II; 
Unirea : Severino;

LONEA : Dansul tobe
lor. seriile I-II» -

ANINOASA’:
să vă văd ;

VULCAN : Vis 
nuarie.

LUPENI — Cultural: 
Front în spatele frontu
lui, seriile I-II. Munci
toresc : Prima iubire.

URICANI: Explozie
în Marea Egee.

I
VÎND autoturism Mosk- 

vici 412, Petroșani, strada 
Cuza Vodă nr. 16. (679)

VlND Renault 10, Petro
șani, strada Independenței, 
bloc 17 ap. 6, după ora 15. 
(687)

VÎND sobă cu motorină
sau petrol,, stare foartq bp- cordat. . Țigăi-eanu Ana.

- — ~ (693)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fulfuc 
Ilie, eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. Se declară nulă. 
(693)

MULȚUMESC colectivu
lui Fabricii de lapte Pe
troșani pentru sprijinul a-

I 
I 
I

TV

nă, strada Circa Pompieri, 
Petroșani (colonie). (690)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Petre Ni
colae, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul, (685)

PIERDUT certificat 
absolvire a 7 clase elemen
tare, eliberat de Școala ge
nerală din comuna Lipovăț, 
județul Vaslui, pe numele 
Căusanu Elena. Se declară 
nul. (688)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ioniță 
Mihai, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(689)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gor
gan Ghizela, eliberată de 
Vîscoza Lupeni. jSe declară 
nulă. (692)

de

de

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚIA, părinții, sora 

șl nepotul readucem în 
memoria celor ce l-au 
cunoscut și apreciat pe

OCTAVIAN AUREL 
PETRUS 

că s-a scurs Un an
lacrimi, jale și dor de 
cînd o boală necruțătoa
re l-a răpit din mijlo
cul celor dragi. Multe 
flori și lacrimi pe mor- 
mîntul său. Nu îl vom 
uita niciodată.

Comemorarea va avea 
loc în data de 19 august 
1979, la Petroșani. (694)

I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I
I 
II
I

Vreau

de ia-

1

| 8,30 Muzică de prome- _
[nadă. 8,45 De pretutin- ■ 
[ deni.
dîncurî.
Muzică
'Roman foileton; 
dark. 10,55 Matineu 
vacanță — «Copiii mă
rii", 11,15 Film artistic: 
„Orașul captiv”. 12,4a

I Concert de prinz. 13,50 
[Publicitate. 14,00 De la
■ A la_ infinit. 16,10 Un 
| fapt văzut de aproape. 
'16,30 Agenda culturală. 
117,00 Stadion. 17,50 Clu- 
I bul
I Săptămînă politică inter- 
| nă și internațională.
118,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,15 Calea 
eroilor. 19,45 Teleenci- 
clopedia. 20,15 Film.

' „Viața lui Henry al 
| VllI-Iea. Producție a 
studiourilor engleze.
21,40 Telejurnal.

Călătorie în a- 
(reluare). 9,10 
ușoară. 10,00 

n>i- 
de

I 
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

tineretului. 18,35
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