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I.M, BĂRBĂTENI

Noi depășiri ia pro- 
J ducția fizică de căr

bune și productivi
tatea muncii

Colectivul Intreprinde- 
;• rii miniere Bărbăteni, 

fruntaș în întrecerea 
t minerilor Văii Jiului, în 
i primele patru luni ale 

anului a extras în trei
* zile lucrătoare din luna
* mai, peste prevederi, al-
* te 224 tone de cărbune, 

acumulînd de la începu
tul anului un plus de 
peste 17 000 tone de căr
bune. Ambele sectoare 
ale minei raportează și 
în luna mai depășirea 
sarcinilor Ia zi cu 6 la 
sută, sectorul I, și cu 
4,5 la sută, sectorul II. 
Calea principală de ob
ținere a acestor succe
se este creșterea subs
tanțială a productivită
ții muncii în abataje și 
lucrările miniere de 
pregătiri în cărbune. 
Astfel, la acest impor
tant indicator al activi
tății productive, nivelul 
planificat este depășit 
cu aproape o tonă pe 
post la sectorul I și cu 
peste 350 kg/post la 
sectorul II.

Ziua independenței, Ziua victoriei 
Din gloriosul drum de luptă, 

combatanții își amintesc
Se împlinesc astăzi 35 

de ani de la strălucita vic
torie militară a popoarelor, 
asupra Germaniei naziste. 
La 9 mai 1945, ceasul drept 
al istoriei a bătut, izbă
vitor, semnalul de pace. 
Semnalul răsplătitor al > iz- 
bînzii finale.

Poporul român este mîn- 
dru că și-a adus contribu
ția de sînge la lupta îm-
potriva fascismului, 
în anii premergători 
boiului cit și prin 
ciparea pu întregul

I 

i

De la strămoși am moș
tenit drapelul luptei pentru 
libertate și independență 
națională. Țesut din iîșia 
curcubeului ce se Întinde 
dintotdeauna peste 
păți și se sprijină pe Por
țile de Fier și In stejarii 
Bucovinei, acest drapel a 
lost mereu purtat de De- 
cebal, Ștefan, Mihai, flo
ria, Bălcescu...

La 9 mai 1877 l-a ridicat 
spre cer poporul român și 
faldurile sale au fluturat 
peste redute, pecetluind, 
prin victoria definitivă a- 
supra otomanilor, prima 
mare etapă a independen
ței naționale, pe care azi 
o trăim cu adevărat.

Dorința străbunilor a fost 
Împlinită, iar scriitorii au 
cinstit jertfele curcanilor 
și dorobanților transmițlnd 
generațiilor mărturii despre 
izbinda „Ostașilor noștri" 
la Grivița și Plevha...

Tot la 9 mai, omenirea 
sărbătorește împlinirea a 
trei decenii și jumătate de 
cînd lutlerismul a lost 
zdrobit. Armata română, 

Car- întregul popor călăuzii de 
Partidul Comunist Român 
care a organizat lupta îm
potriva fascismului a par
ticipat la ofensiva antihi- 
tleristă alungind cizma na- i 
zistă de pe teritoriul pa- ’ 
trier, duclnd lupte grele ) 
pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei.

Se cuvin fjîiiduti de re
cunoștință pentru cei ce 
dorm somnul gloriei, pen- . 
tiu eroii poporului nostru, ț 
ai clasei muncitoare care 
s-au jertfit pentru liberia- | 
tea patriei, pentru o viață 
nouă pe '.are o trăim astăzi 
în România socialistă.

M. MUNTEANU

Minerul-tehnician — muncitor cu o largă 

cultură tehnico-profesională

Pregătirea 
și perfecționarea 

cadrelor
o acțiune a cărei eficiență se asigură doar 

printr-o preocupare consecventă, 
responsabilă

Perioada ce a trecut de 
la începutul acestui >an 
constituie o ilustrare vie 
a înțelegerii de către con
ducerile unităților miniere 
de către majoritatea ca
drelor de răspundere, a ne
cesității ca dezvoltarea ca- 

■ pacităților de producție, 
modernizarea tehnologiilor 
de lucru în minerit să fie 
însoțită de o preocupare 
constantă pentru pregătirea 
și perfecționarea cadrelor 
—- condiție a realizării rit
murilor înalte de creștere 
a producției de cărbune. 
Pînă în prezent, din cifra 
de plan 3604 prevăzută pe 
acest an, s-a realizat 63,2 la 
sută, adică sînt cuprinși de
ja în cursuri 2277 deoa
meni, mai ales pentru cali
ficare în meseriile de mi

lențial material și uman 
la marile bătălii pentru 
zdrobirea mașinii de răz
boi a Germaniei. Timp de 
aproape 9 luni, ultimele 
ale războiului, armata ro
mână, cu un efectiv de 
peste o jumătate de mi
lion de ostași a luptat, u- 
măr la umăr cu armata ro
șie, pentru eliberarea în
tregului teritoriu național.
precum și a Ungariei, Ce
hoslovaciei și a unei părți 
din teritoriul Austriei.

In cadrul rememorărilor 

l

*

l

neri, electricieni și lăcătuși. 
Rezultate bune au obținut 
mai ales minele Paroșeni și 
Lupeni care au depășit deja 
cifrele de plan, iar cele 
de la Lonea, Aninoasa, .Vul
can și Uricani au cuprins 
între 68—70 la sulă din e- 
fectivele prevăzute pentru 
calificare pe acest an. Da
că la majoritatea unităților 
se depun, deci, strădanii 
pentru realizarea progra
mului optimizat de pregăti
re a forței de muncă, con
ducerile unor unități, cum 
sînt minele Llvezeni, Dîlja 
Bărbăteni și I.C.M.M. nu 
desfășoară o activitate co
respunzătoare în acest do
meniu, în pofida faptului

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a) 

itinerarului eroic' străbă
tut de armata română în 
războiul antihitlerist, . în
cercăm să reconstituim, 
cu ajutorul foștilor com
batanți, momente, episoa-

Maior Ion VOICESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri, Ia Belgrad, au avut loc, într-o atmosferă de 
imens doliu național și internațional

Funeraliile tovarășului 
losip Broz Tito

Omagiul adus marelui conducător al Iugoslaviei socialiste 
de secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul KICOlAf CfAUȘfSCU

Popoarele Iugoslaviei pri
etene au condus joi pe ul
timul săli drum pe pre
ședintele Iosip Broz Tito. 
La funeraliile naționale s-a 
aflat secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
a aduce cel mai profund 
omagiu prietenului și tova
rășului apropiat, conducă
torului Iugoslaviei socialis
te, al comuniștilor iugo
slavi, care a cultivat cu dra
goste și convingere priete
nia puternică, tradițională 
ce a unit dintotdeauna po
poarele și țările noastre. In 
ajunul acestei zile de doliu 
pentru clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate, 
pentru întregul popor iugo
slav multinațional, condu

Desfășurarea ceremoniei funerare
BELGRAD 8. (De la tri

misul Agerpres, Simion 
Morcovescu) — 8 mai 1980. 
în cronica istoriei Iugosla
viei, această dată vă ră- 
mîne înscrisă ca cea mai 
tristă zi, în care popoarele 
și naționalitățile acestei țări 
se despart pentru totdea
una de cel mai iubit fiu al 
lor, losip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, ma
reșalul Iugoslaviei, coman
dantul suprem al Forțelor 
armate ale R.S.F. Iugosla
via, prestigioasă personali
tate a lumii contemporane,

Echipa de fierar-beto- 
niști condusă de Mihâi 
Asavei „plantează" unul 
din principalii stîlpi de 
susținere la viitorul ma
gazin universal din Pe
troșani.

Foto: Ion LICIU 

cătorul partidului și statu
lui nostru, exprimînd în 
chipul cel mai plastic sim
țămintele întregului popor 
român, declarase că cel 
mai cald și frumos omagiu 
care poate fi adus marelui 
dispărut este cultivarea cu 
grijă, ridicarea pe noi trep
te a trainicei prietenii ca
re leagă țările, partidele și 
popoarele noastre.

...Ora 11,00. La Palatul A- 
dunării R.S.F. Iugoslavia so
sește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de mem
brii delegației române la 
funeralii —- tovarășii Ilie 
Verdeț și Ștefan Andrei.

Pe esplanada din fața im
punătoare a clădirii, unde a 
fost depus corpul neînsufle
țit al președintelui Tito, se 
află, de asemenea, șefi de 
stat și de guvern, condu

remarcabil militant revolu
ționar al mișcării comu
niste și muncitorești inte£- 
naționale.

Televiziunea și posturile 
iugoslave de radio au 
transmis în direct ceremo
nia funebră. întreaga Iugo
slavie și, prin preluarea în 
direct de nenumărate pos
turi de televiziune străine, 
zeci de state au putut ve
dea fluviile de oameni ve- 
niți din toate colțurile ță
rii, îndreptîndu-se spre clă
direa din Bulevardul Revo
luției, pentru a aduce un 
ultim omagiu neprețuitului

îndreptar de o inestimabilă valoare 
pentru tinăra generație 

Vom milita cu hotărire 
pentru formarea unui tineret 

înaintat, devotat cauzei 
societății noastre

întregul tineret al Văii 
Jiului — mineri, prepara? 
tori, constructori, energeti- 
cieni — trăiește un senti
ment de profunda adeziu
ne la ideile și sarcinile ce 
izvorăsc din cuvîntarea ros
tită la deschiderea Forumu
lui tinerei generații de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
secretar qeneral al partidu-' 
lui Minunatele perspective 
care se deschid astăzi tine
rei generații, ca urmare a 
grijii pe care partidul și 
statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o mani
festă față de tineret, ne o- 
feră posibilitatea participă
rii active, entuziaste la 
traducerea in viață a ho- 
lărîrilor istorice ale Con
gresului al Xll-lea al parti
dului, pentru înaintarea 
fermii a României pe dru
mul socialismului și comu
nismului.

. In -zilele in caro a avut 
loc I-orumul tinerei gene
rații, tinerii din Valea Jiu
lui și-au înzecit eforturile. 
aducindu-Și o contribuție (Continuare în pag, a 2-a)
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cători de partide politice, 
alte personalități de peste 
hotare. Secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se întîlnește și 
se întreține prietenește cu 
conducătorii de partid și de 
stat din țările socialiste, cu 
șefi de guvern din țări în 
curs de dezvoltare, din alte 
țări, cu conducători ai parti
delor comuniste, socialiste 
și ai altor partide și miș
cări progresiste — mărturie 
elocventă a prestigiului pu
ternic de care se bucură 
România socialistă, și pre
ședintele ei pe arena inter
națională.

...Ora 12,00. Deasupra i- 
mensei mulțimi care partici
pă la mitingul de doliu ră-

(Continuare în pag. a 4-a) 

lor conducător; și îndrumă
tor.

Pe platoul din fața Pa
latului parlamentului se a? 
flă membrii delegațiilor 
străine și membrii corpului 
diplomatic, iar în ’fața Pa
latului șefii delegațiilor stră
ine prezente la funeralii. 
Peste o sută de delegații 
străine, dintre care un ma
re număr la cel mai înalt 
nivel, au venit să aducă 
omagiul lor celui care de 
multă vreme este o figură 
proeminentă a vieții inter
naționale, Sînt, de aseme- 

(Continuare în pag. a 4-a) 

importantă Ia sporirea pro
ducției de cărbune, energie 
electrică, fire și fibre arti
ficiale, la ridicarea de noi 
apartamente pentru oamenii 
muncii, la gospodărirea și 
înfrumusețarea municipiului 
nostru. De asemenea, în 
cinstea Congresului al XI-Iea 
al U.T.C., organizația noas
tră municipală a raportat 
realizarea în proporție de 
peste '50 la sută a angaja
mentului economic anual, 
organizarea a numeroase ac
țiuni politico-educative me
nite să contribuie la for
marea unui tineret sănătos, 
capabil să înfăptuiască mă
rețele sarcini ce ne revin. 
In aceste zile tinerii de la 
I.M. Lupeni, I.M. Petrila, 
I.M Uricani, I.M. Vulcan, 
și alte întreprinderi minie
re, din secțiile de prepara
re, de pe șantierele de

Andrei GLAVAN, 
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C. Petroșani
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Ne-am
străbuneliberarea

...No , ostașii,' Cu mâinile 
încleștate pe mitraliere șr 
branduri ști^m 'că' trebuie 
Să luptam fără cruțare pen
tru a-i alunga pe cotropi
tori Imaginea de ansamblu 
a.operațiunilor.-nu o aveam. 
Tirz.iu. după două decenii _ 
am Citit în ziărul «Scinteiaic 

* amintirile • - gpnetglujții-icp- 
lonel Ton Dumitra: he și 
m-am bucurat de cele scrise 
despre . noi: „...Urmărind 
trupele germano-horthyste ’ 
batalionul 7 vânători’. de 
munte a primit ordinul să 
cucerească poziția pun asalt, 
direct. Luptînd cu dîrzenie, 
bravii ostași și ofițeri ai 
batalionului și-au îndeplinit 
cu cinste misiunea... Inami
cul s-a văzut silit Să cede
ze, în zilele următoare, în
tregul sistem de apărare../’ 

Țin minte că pușca mi
tralieră se zbatea furioasă 
în mîinile. mele crud apa- 
-săm pe trăgaci și dogorea 
puternic atunci cind o apu- ; 
<•am.de mâner să fac salt 
înainte „Salt înainte!" 
striga caporalul T.R. Vasile 

’ de•Cadaru, iar eu, alături 
soldații voluntari loan So- 

■ meșeanu, Ioan Istrate.... . ,____  - ' ' . A-
•Jexandru Pop și Vasile Si
mion, împreună, cu toată 
grupa de pușcași ne avin- 
tam în iureș năprasnic spre 
dușmani. Simțeam că ne în
deplinim o făgăduință. un 
legămînt do singe, un tribut

(Urmare din pagina I)

de și fapte de arme ale 
ostașilor noștri, ■. ■ ■

divin anii războiului antihi
tlerist colonelul în rezer
vă Ionel Balaban a coman
dat o baterie de artilerie 
xare, îri 18 octombrie 1944, 
cind armata română forțar 
se cu succes Mureșul în 
drum spre Cărei, fusese o- 
prită cu foc puternic la 
porțile orașului Gherla. 
„Era imposibil de trecut 
prin barajul de gloanțe și 
proiectile de toate cali
brele. Am așteptat șă co
boare noaptea. O noapte 
ca de smoală, bântuită de 
o ploaie rece și deasă 
ce-ți pătrundea pînă Ia pie
le. La adăpostul întuneri
cului ne-am reorganizat 
dispozitivul de luptă, am 
adus în . prima linie toate 
piesele de artilerie cu tra
gere. directă și armamentul 
automat, am întărit! cu o 
companie flancul drept, pe 

sfint pentru eliberarea pă- 
mînlului străbun.

...In seara cind am 
rănit, cei căzuți au 
adunați și 

fost
fost

...........  inmormîntați
chiar acolo pe cîmp. I.i s-a voluntar Vasile Simion am
d.it ultimul saint prin salve cerul să fim primiți in
de mitraliere. Comandări- f.I.T.C. A doua zi plecam pe
tul plutonului, sublocote- front...

Rememorări din filele glorioase 
ale războiului antifascist

nentul Nicolae Pițigoi-a ros
tit cuvinte de compasiune, 
dar și. pline de înflăcărare 
patriotică: „Peste trupurile 
camarazilor intrate în pă- 

Jmîntul eliberat al Transil
vaniei, ca niște borne ale e- bolul de singe,. la Gherla, 
lernității, jurăm că vom 
merge. numai înainte

..Printre cei cazați. cărora 
li s-a dat ultimul onor mi-

și Vasile Simion
o

tot
a-

li tar era
voluntar... M-a cuprins 
durere nemăsurată I

...La Deva, ca și în 
.județul. Hunedoara, se 
flau mii și mii de refugiați. 
așa că la 23 August 1944 
multi au Cerut să lupte cu 
armele împotriva dușmani
lor pentru eliberarea pă- 
mînturilor natale. Printre 
aceștia am fost și eu, elev 
in clasa a V-a a liceului 
„Decebal" din Deva, admi-

Din gloriosul drum de luptă
iu de stabilisem o operați
une împotriva' inamicului. 
C.u cileva minute înainte 

’de ora 12 noaptea am si
mulat un atac în flancul 
sting. Derutați, fasciștii 
și-au mulat firul acolo, lu- 
sîndu-și dreapta descope
rită. Arn atacat vijelios, 
infanteriștii și aftileriștii 
laolaltă. .Surpriza a fost 
totală. După o scurtă lup
ta,'măi mult cu baioneta 
și grenada, ai noștri, au 
dat peste tap liniile duș
mane. Pînă dimineața., o- 
rașul Gherla a fost în 
întregime curățat de fas- 
eiști". ,

După eliberarea ultimei 
brazde din pământul stră
moșesc, armata noastră, 
reafirmindu-și v i r t u ț 41 e 
ostășești, urmînd che
marea vibrantă a Partidu
lui Comunist Român, a 
mers mai departe, luptînd 
vitejește, umăr Ia umăr 
cu armata sovietică, pen

rator al vitejiei v înătofilor 
de munte. La 24 August 
1944 ni-am înscris voluntar, 
iar la 2 septembrie 1944 
împreună cu soldatul

Dintre voluntarii noștri 
care aveau 17—18 ani, Si
mion s-a așternut primul 
sub brazda Transilvaniei 
libere. A fost rîndul lui 
Alexandru Pop să-și dea o-

Tot atunci a căzut și frun
tașul Ion Păun... A urmat 
Ion Istrate I... I-am plîns 
pe toți și ne-am îndirjit. . 
Era un plîns din inimă, căci 
nici o lacrimă n-am văzut 
pînă în prima noapte de 
pace. Lui Cadaru, ■ neuitatul 
nostru comandant, de grupă 
și apoi de pluton i-am pus 
casca intr-un vîrf de țăruș, 
între două stînci, undeva în 
Cehoslovacia. Ultimul a 
căzut comandantul de plu
ton, care ajunsese coman
dant de companie. Era în 
ziua de 13 mai 1945, iar noi. 
soldații, plini de bucurie că 

tru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei.

In anii războiului, — azi 
It. colonel în rezervă 
Gheorghe Ghencea, a lup
tat in cadrul Regimentu
lui 4 Dorobanți. Iși rea
mintește : „Intr-o noapte 
de mai, profitînd de în
tuneric și știind că ina
micul Iasă pe poziție, du
pă ora 22, numai elemen
te de pază, puțin nume: 
roase, ne-am strecurat ne
observați. apropiindu-ne 
cit mai mult de liniile duș
mane. Cind am ajuns des
tul de aproape, am lansat 
o adevărată ploaie de gre
nade asupra tranșeei ina
mice și am deschis un foc 
necruțător. Am pus stă
pânire pe localitate. Dar 
acolo am pierdut pe cel 
mai bun ostaș din campa
nie, sorg. Ion Boroș din 
Viișoara, cu care fusesem 
coleg de școală primară. 

a-

am ajuns cu bine la sfârși
tul războiului, că e pace și 
ne vom întoarce acasă, în
tinseserăm o horă... Cea 
mai mindră horă din s cite 
am jucat vreodată! Braț 
la braț cu soldații sublo
cotenentul Pițigoi. Era de 
undeva din Teleorman, om 
cu inimă caldă, cu omenie. 
Care se legase sufletește 
mai ales de voluntari. El a 
fost primul care ne-a pus 
un ziar în mină, „România 
liberă";.. „Să tragem hora 
mai departe atît am
pucat sa-1 mai auzim, că, 
desprinzîndu-se doar o cli
pă de lingă noi, a călcat 
pe o mină de nimerii bănui
tă... Ne-am întors acasă, noi 
cei din partea de nord a 
Transilvaniei așa cum am 
promis: cu. armele victoriei, 
ale biruinței și cu amintirea 
pe veci neștearsă a eroilor 
noștri căzuți. Ne-am întors 
cu hotărîrea să nu precupe
țim nimic pentru refacerea 
și înflorirea țării...

Ne-am
visată. pentru care și 
lăzi,
tari
să-și

întors cu biruința 
as- 

orieînd. foștii volun- 
antifasciști sînt gata 
jertfească viața. .

Aure) D. CAMPEANU, 
ofițer în rezervă, fost 

voluntar
luptător în bata'ionnl 

vinăto:i
Deva—Zalău

rezervă, 
antifascist,

7
de munte

Și, din păcate, nu numai 
pe el... Combatantul po- 
vestețe, că ostașul român 
știe să lupte ca nimeni al
tul. Cu simț al datoriei și 
al dreptății, ostașii români 
au știut ca, luptînd îm
potriva fascismului, luptă 
împotriva adevăratului 
dușman. Ostașii noștri au 
fost pătrunși de aceeași 
iubire de patrie, care a în
suflețit poporul nostru in 
războiul care a consfințit 
independența României 
proclamată la 9 mai 194-5, 
Păstrez ca pe cea mai 
scumpă amintire întoarce
rea în țară. Am ajuns la 
12 iunie 1945, cind ara 
pus piciorul pe pământul 
nostru, coloana de ostași 
s-a oprit, deși nimeni nu 
le comandase. Am îngenun- 
chiat cu toții, am luat pă- 
mînt în palme și l-am să
rutat cu lacrimi de bucu
rie".

Pregătirea
și perfecționarea 

cadrelor
(Urmare din pag. 1)

că .începând din 1980 aceste 
unități sînt prevăzute cu 
mari creșteri de elective. 
Lipsa de preocupare pentru 
organizarea cursurilor de 
calificare manifestă și con
ducerea minei l’elrila.

Jn vederea satisfacerii 
necesităților impuse de .stă
pânirea noilor tehnologii, a 
problemelor noului meca
nism ccoiîomieo-financiar, 
ătît în ac.oăt an, cit și în 
cincinalul viilor s-a prevă
zut cuprinderea anuală a 
cel puțin 8000 de cadre în 
diferite forme de ridicare a 
calificării, policalificare și 
perfecționare. In acest an, 
aproape 3000 de cadre de 
toate categoriile mai ales 
de mineri, vor fi cuprinse în 
cursuri de perfecționare 
pentru însușirea noilor teh
nologii de lucru în abata
jele dotate cu complexe me
canizate, combine etc. Dacă 
la Lupeni s-a dobîndit o 
experiență bună în acest 
domeniu, Ia celelalte unități 
și mai ales la Uricahi, Lu
nea, Pelrila ș.i altele care 
vor beneficia de o dotare 
intensivă cu utilaje de înal
tă tehnicitate, este necesar, 
să se acționeze cu o răs
pundere sporită față de or
ganizarea perfecționării ca
drelor. O deosebită atenție 
reclamă și acțiunea de poli
calificare a efectivelor din 
abatajele mecanizate și for
mațiile service, acțiune care 
cuprinde deja pește . 800 
muncitori. Policalificarea 
trebuie astfel desfășurată 
îneît cel puțin 50 la sută 
din efectivele -din abataje 
să termine aceste cursuri ; 
In acest scop, pînă, la sfîr- 
șitul anului, încă 500 de 
muncitori urmează să mai 
îie polîcalificați.

Un nou sediu pentru Teatrul 
din Petroșani

i Teatrul din Petroșani
ț beneficiază, de! un nou se- 
î diu (str. M. Viteazu) în 
: clădirea Întreprinderii de

La noul complex sportiv din Petroșani se efectuează 
în prezent două lucrări finale — așezarea gliilor pe 
suprafața viitorului teren de fotbal și construirea îm
prejmuirii acestuia din plasă de sîrmă. In imagine 
plantatorii Gheorghe Țepeș, Constantin Teleucă, Carol 
Zavodnicu și Manoil Zabalovici care, sub îndru
marea maistrului Simion Popa, fixează gazonul no
ului stadion. - Foto, Ț.V.

Pentru ca acțiunea . de 
pregătire'și perfecționare 
să răspundă întrulotul e- 
xigerițelor • impuse dc rit
murile de creștere a pro
ducției și modernizarea mi
neritului, ea se cere mai 
judicios condusă. Mai ju
dicios se cc-r stabilite, în 
sir însă concordanță cu ce
rințele producției, cifrele 
de plan pentru această ac
țiune. Totodată, așa . . s-a 
subliniat intr-o recentă a- 
naliZâ pe această tema <ț, 
biroului Comitetului munP 
cipal de partid, asigurarea 
eficienței în pregătirea și 
perfecționarea cadrelor im
plică mai multă exigență și 
o responsabilitate sporită 
față de calitatea cursurilor 
a întregii acțiuni de perfec
ționare tehnico-proîesiona- 
lă. Această cerință e vala
bilă atît în ceea ce privește 
asigurarea condițiilor ma
teriale și a prior cadre com
petente pentru desfășurarea 
< ursurilor, respectarea în- 
trutotul a programelor de 
învățământ, în concordanță 
cu cerințele noilor tehnolo
gii, cîț și în urmărirea ac
tivității cursanților și' a 
lectorilor. Or, frecvența me
diocră a cursanților, absen
ța de la predare a .unor 
lectori denotă încă mult 
formalism la unele între
prinderi îir desfășurarea ac
țiunii de calificare și per-, 
fecționare a cadrelor. Fiind 
vorba de o condiție funda
mentală a realizării sarcini
lor mari ce stau în fața mi
neritului Văii Jiului, orga
nele și organizațiile de
partid trebuie să imprime 
față de asigurarea, pregă
tirea și perfecționarea for
ței de muncă o responsabi- 
ldate maximă în.fiecare în- 
treprilidere, în fiecare sec- 
lol de acUvitate. J 

cantine Iși cămine, care ani 
în șir a găzduit : clubul 
Combinatului minier. Clă
direa va fi renovatj și 
amenajată corespunzător.

VOAt MILITA CU HOTARÎRE
(Urmare din pagina Ij

construcții, elevii și studen
ții d in municipiul nostru 
sub conducerea directă a 
organizațiilor de partid, au 
participat la acțiuni de mun
că patriotică în sprijinul 
producției, pentru colectarea 
fierului vechi, descongestio
narea galeriilor și aprovi
zionarea unor locuri de 
muncă, recuperarea materia
lelor refolosibile, păstra

la Uzine ctrică Paroșeni 
o analiza ■. ..stadiului și 
ritmului de r .Uzare a 
proiectului privind termo- 
ficarea, în prima etapă, a 
orașului Petroșani. In ca

rea ordinei și curățeniei a- 
colo unde fiecare tânăr își 
desfășoară activitatea.

Ne-am preocupat și ne 
preocupăm în continuare 
de organizarea timpului li
ber al tineretului, latura 
importantă â activității 
noastre, subliniată în mod 
deosebit de secretarul ge
neral al partidului. In clu
burile și casele de cultură, 
în cluburile tinerelului vom 
orga.liza activități politico-e
ducative pentru toate cate
goriile de tineri, activități

ții executanților, beneficia
rului și din partea unități
lor din județ și din țară, 
care au obligații în rea
lizarea lucrării au stabi
lit măsuri pentru accele
rarea ritmului de execu
ție. (T.Ț.) .

® Cofetăria „Tran
silvania" din orașul 
I’elrila a fost dotată cu 
mobilier nou și elegant. 

la care să participe cu pla
ce: c.

întreaga activitate pe ca
re o desfășoară tineretul 
Văii Jiului — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — esld*  orien
tată spre aplicarea cu per
severență in viață a indi
cațiilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
a contribui cu toate forțele 
noastre, cu întreaga price
pere și pasiune revoluționa
ră la ridicarea României pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație.

Prin aceasta, unitatea de 
cofetărie dobrndește o am
bianță plăcută cu care îi. 
întîmpină pe consumatorii 
de dulciuri. (Melania Mun- 
teanu elevă Petrila)

• La strădaniile înfr.u- 
musețări'or de primăvară 
a contribuit, în aceste zile 
ca de obicei, și colectivul 
decoratorilor de vitrine 
al I.C.S.A.A.P. condus de

Virgil Lascu. Stau măr
turie vitrinele și interioa
rele unităților alimentare 
amenajate cu gust și fan
tezie de acest priceput co
lectiv. li, ■ •

• Încă trei „serii" ofe
ră filiala B.T.T.' din . Pe
troșani, tinerilor fruntași 
în muncă și în'1 viața de 
organizație, pentru petre
cerea concediului de 
odihnă în , stațiunile 

de munle Bușteni, 
Pîrîul Rece Și izvorul Mu
reșului. Seriile sînt cu
prinse între 14—26 mai, 
27 mai — 7 iunie și. 9- 20 
iunie a.c.
• Au început pregătiri

le pentru amenajarea din 
timp a ștrandurilor. Ca 
și în alți ani, în fruntea 
acestei acțiuni se situează 
preparatorii din Lupeni ca

re, de această dată, se în
grijesc de lărgirea funcțio
nalității ștrandului și di
versificarea posibilităților
de agrement prin dotarea
cu bărci și hidrobiciclete.

Rubrică realizată de
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Pe tema preocupărilor actuale pentru folosirea 
tuturor terenurilor și rezervelor în scopul sporirii 
cantităților de legume și carne pentru consumul popu
lației, am avut o discuție cu tovarășul Ion Mischie, 
secretarul Consiliului popular municipal Petroșani, 
care ne-a spus i

'— Și pînă acum, unele tate astfel ca pînă la sfîr- 
șitul anului efectivul total 
de porcine crescute să a- 
jungă la 850 de capete.

— Ce preocupări sînt în 
direcția extinderii supraie-

asociații de locatari și cetă
țeni din Valea Jiului au 
folosit o parte, din terenu
rile dintre blocuri pentru 
cultivarea de legume , și 
plantarea de pomi fructiferi. 
Ceea ce s-a făcut pînă a- 
<um nu reflectă insă o preo
cupare la nivelul cerințelor. 
Nu sînt valorificate toate 
posibilitățile și condițiile 
de care dispunem în scopul 
completării necesarului de 
legume mai ales că sursa 
de aprovizionare pentru 
majoritatea populației noas
tre este piața. De asemenea, 
nu s-au folosit pînă acum 
rezervele de care dispun 
unitățile de alimentație pu
blică, instituțiile care au 
cantine pentru creșterea 
porcilor. Avem rezultate ce
va mai bune la unele uni
tăți miniere.

— Ce se preconizează și 
dum se va acționa în acest 
domeniu în perioada ime
diat următoare ?

—... Potrivit programului de 
măsuri stabilit la nivel ju
dețean, pe lingă cele 13 
gospodării anexe cu un e- 
fectiv de 600 porcine exis
tente, pînă la sfîrșitul anu
lui se vor crea patru uni
tăți noi cu un efectiv de cel 
puțin 150 capete. Totodată, 
șapte din ; gospodăriile a- 
nexe pentru creșterea porci
lor existente vor fi dezvol- la aproape 2,5 ha.

Din scrisorile sosite la redacție
Micii meșteri mari
Efectuarea unor demolări a deteriorat aleea din 

apropierea blocului 3, de pe strada Vasîle Roaită din 
,'i Petroșani. Locatarii ..din bloc au hotărît să repare o- 

perativ stricăciunile și să curețe spațiul din împreju
rimi. Aflînd despre; ce-i vorba, pionierii din bloc s-au 
gîndit să le-o ia înintea celor vârstnici. Zilele trecute, 
înarmați cu hirlețe, lopeți și greble au început lu
crările de amenajare și curățenie. In timp ce unii re
parau pavajul deteriorat de un buldozer, alții au cu
rățat spațiile din jurul blocului. Pentru a proteja zona 
verde din jurul blocului, pionierii au amenajat, pe 
un teren viran, un loc de joacă pentru copii. Printre 
„micii meșteri mari" participant! la aceste acțiuni e- 
numerăm pe surorile Maria și Liliana Brîndău, Ramo
na Lăscăianu, Dan Popescu, Alin Ceureanu, Juji Mol
dovan, frații Carmen și Remus Haidamac, Gabriel Va- 
silescu, Claudia Deneș, Elena Cristescu, Emil Szoves- 
chi, Remus-Lăscăianu. In ajutorul lor a venit chiar și 
micuța Cornelia Popa. Acțiunile de făurire a frumo
sului, dar și pentru păstrarea lui, inițiate de pionierii 
din blocul nostru merită să fie îmbrățișate de cit mai 
mulți pionieri și elevi din întreaga Vale a Jiului.

Ion V. MOISE, :
responsabilul blocului 3, strada Vasîle Roaită Petroșani

Vrem reparații
In ziua de 16 februarie 

a.c. am cumpărat de la 
magazinul nr. 335 din Lu
peni un ' televizor marca 
„Diamant".. A funcționat 
bine pînă în ziua de 28 
martie. Defeclîndu-se, l-am 
dus la atelierul de repa
rat aparate de radio și te
levizoare din Vulcan al co
operativei j,Straja" din 
Lupeni. La atelier am 
fost „lămurit" cum că riu 
pot efectua reparația deoa
rece nu există piese de 

B

I
I

„FUMATUL INTERZIS" 
Aprovizionată din bel
șug cu tot felul de pră
jituri și alte dulciuri, bu- 
curîndu-se de o servire 
ireproșabilă din partea 
personalului unității, co
fetăria Transilvania din 
orașul Petrila cunoaște o 
mare afluență de cum
părători. Printre marii a- 
matori de prăjituri sîntem 
și noi copiii. In cofetărie 
se servește însă, cum 
e și firesc de altfel, și 
cafea. Deși pe un afiș 
scrie clar cum că „Fuma
tul este interzis", unii 
amatori de cafea se fac 
Că nu-1 văd, poluînd at

in mod operativ, în toate localitățile 
Văii Jiului trebuie acționat pentru

Valorificarea tuturor 
posibilităților de sporire 
a producției de carne 

și legume
calității), la Vulcan și Iu- 
peni cite 2 hectare, la Ani-

țelor cultivate cu legume 1 
—-Pentru a se asi

gura o parte din le
gumele proaspete: ' nece
sare cantinelor miniere, în 
cursul anilor trecuți au 
fost atribuite unităților mi
niere terenuri virane, pe ca
re să cultive legume și car
tofi. Asemena terenuri au 
în folosință I.M. Lonea, 
I.M. Petrila, I.M. Dîlja, I.M. 
Paroșeni, I.M. Uricani, pre
cum și școala specială din 
Uricani și căminul de bă- 
trîni din Petrila. Suprafața 
totală a terenurilor cu a- 
ceăstă destinat ie se ridica

nu tergiversări
schimb și că mai sînt 
vreo 15 televizoare în a- 
ceeași. situație. Or, noi 
am cumpărat televizoare
le să vizionăm programe
le și nu să le păstrăm in 
atelierul cooperativei că 
doar, doar vor primi pie
se de schimb să le repare. 
Acesta este, de altfel, 
moții u) pentru care am 
solicitat sprijinul ziarului.

Coslică DODU,
Vulcan

mosfera localului cu fum 
ittecăcios de țigară, incit 
iți irece pofta să mai 
servești o prăjitură,. I- 
deal ar fi ca interdicția 
referitoare la fumat să 
lie respectată din pro
prie conștiință, iar cei ce 
o ignoră să fie obligați 
s-oMacă. Se vor lua mă
suri operative ? (M. Mun- 
feănu).

INVITAȚIE. Bucurin- 
du-se de sprijinul cetățe
nilor, colectivul secției 
mixte Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni a făcut și în a-

Din terenurile administra
te de consiliile populare, 
provenite din succesiuni va- 

. cânte și înstrăinări de imo
bile, au fost închiriate ce
tățenilor cu indicația de a 
fi cultivate în exclusivitate 
cu legume și cartofi tere
nuri cu o suprafață de 16 
hectare, după cum urmează: 
în Petroșani și Petrila cîte 
5 hectare (la nivelul Jo

noasa, respectiv, Uneam ci
te un hectar. Aș dori să 
menționez că pentru aceste 
terenuri, cit și. pentru toți 
cetățenii care cultivă legu
me au fost asigurate prin 
unitățile C.P.V.I.L.F., semin
țele necesare, iar consiliile 
populare au pus la dispo
ziția celor interesați ma
terialele cerute pentru com
baterea dăunătorilor.

— .Sînt, desigur, unele po
sibilități de extindere a : su
prafețelor ce pot fi cultiva
te cu legume în interiorul 
perimetrelor conslruibile, in

Să se ia 
măsurile 
cuvenite

Sîntem un grup de lu
crătoare de la l.M. Dîlja 
care, în drum spre tocuri
le noastre de muncă, ve-, 
dein in fiecare zi un as
pect care ne supără și pe 
care îl redăm mai jos. A- 
proape de podul peste Jiu, 
pe trotuarul străzii Căr
bunelui, o femeie vinde 
semințe albe și negre de 
dimineața și pînă după- 
amiaza. In jurul „prăvăliei", 
cojite de semințe și hîr- 
tîiie se înmulțesc. Mai 
mult decît atit, pe lingă 
pungile cu semințe și sca
unul vânzătoarei, în re
petate rînduri trotuarul 
este ocupat de diferite ba
gaje și sacoșe pe care i 
le iasă în grijă, unele lu
crătoare de la mină care 
fac cumpărături în timpul 
serviciului. Trotuarul fi
ind astfel ocupat toată 
ziua, pietoiiii sînt nevoiți 
să coboare pe partea ca
rosabilă unde sînt expuși 
accidentării. Rugăm să se 
publice aceste rînduri pen
tru * * fi citite de organe
le competente și a se lua 
masurile cuvenite.

• VIRGIL FOGH), Vul
can: Cele afirmate de
dumneavoastră cu privire 
la neajunsurile de la can
tina din centrul orașului 
Vulcan s-au confirmat doar 
în parte. ■ Aspectele ’’ res
pective vor ii dezbătute 
cu întregii! colectiv al 
cantinei la prima aduna
re de grupă sindicată. lu- 
îhdu-se totodată măsuri de 
remediere a neajunsurilor.

• ANONIM: Afirmați 
că la unitatea „Zori de 
zi" din Petroșani micii se 
yind <u suprapreț. Aceeași 
afirmație o faceți și .cu 
privire la cafea. Or, în 
această unitate de ali
mentație publica, de alt
fel și in celelalte cu acest 
pioiil, prețurile sini afi
șate cu litere mari, și la 
loc vizibil. La „Zori de zi." 
micul costă 1,80 lei, iar în 
suma la care ■ vă referiți 
este inclus mușlarul plus 

respective de reziduurile 
menajere.

O 11 GREU. Mașinile 
care transportă mărfuri 
ia magazinul alimentar 
din colonia Ștefan urcă 
greu panta ce duce spre 
acest vechi cartier al o- 
lașului. Dar magazinul 
este aprovizionat cu tot 
felul de produse exeep- 
tind cozonacii, covrigii 
și cornuriie care, de cir
ca 4 luni, lipsesc aproa
pe cu regularitate din 
unitate, Gijmenii se fac, 
dar nu prea sînt onorate.

Un grup de fem >i 
de la mina Dilja

ceasta
lucruri bune în 
rirea orașului, 
ce se, ocupă de 
zarea localității 
să de multe ori 
reziduurile 
pe 
ce. 
că 
ită 
le
Zori 
rea 
s-o 
de .

primăvară multe 
gospodă- 

Lucrătorii 
salubri- 

„uită" în
să ridice 

menajere de 
unele străzi lăturalni- 
Pentru a; se convinge 
afirmația nu-i gratu- 
îi invităm pe străzi- 
Coraiman, Decebal, 

iior și chiar la intra
nt cimitir.
facă însă cu scopul 

ia curăți și străzile 

„Vizita"

fre blocuri, în curți. Ce tre
buie să facă asociațiile de 
locatari și cetățenii pentru 
a crea grădini de legume în 
cartiere, între blocuri ?

•— Reprezentanții asocia
țiilor de locatari și cetățe
nii trebuie să prezinte la 
compartimentele de sistema
tizare și gospodărie comu
nală ale consiliilor popu
lare propuneri de terenuri 
pentru grădini. Lucrătorii 
de la consiliile populare șe 
vor deplasa la fața locului 
și, în cazul cînd terenurile 
respective nu au altă desti
nație și corespund pentru 
cultura legumelor, vor a- 
corda autorizații de cultiva
re solicitanților. Avînd în 
vedere că timpul este î- 
naintat, aceste propuneri 
trebuie prezentate în cit 
mai scurt timp.

In concluzie, subliniez că 
valorificarea tuturor posi
bilităților în scopul sporirii 
producției de carne și le
gume trebuie să preocupe 
în mod foarte serios consi
liile poulare și celelalte or
gane de conducere locale. 
Este o sarcină deosebită la 
care s-a referit secretarul 
general al partidului Ia con
sfătuirea de lucru de la 
C C. al P.C.R. din 25—27 fe
bruarie: „Este necesar ca 
pe terenurile virane din o- 
rașe să nu plantăm numai 
iarbă, ci să le fplosim și 
pentru legumicultura".
Convorbire consemnată de 

Tonta ȚAȚĂRCA

Cu sprijinul unui 
grup de membri . ai 
organizației democra
ției și unității soci
aliste (președinte loan 
Goga) și al deputatei 
municipale Viorica Ta
kacs, s-au efectuat pri- 
tnple acțiuni de rea- . 
menajare a ■ parcului 
din strada Grivița Ro
șie. în fotografiile 
noastre pensionarii Cor
nel Băcilă, secretarul 
organizației de bază nr. 
1 și losif Șchemp (sus), 
Roman Băluț, Ștefan Ra
dar si luliu Păstîrnac 
(jos). (Foto, text: T.V.)

Răspundem
o chiflă. Nu înțelegem de 
ce nu vă dezvăluiți identi
tatea și adresa.

• ȘTEFAN MOLDOVEA- 
NU, Lupeni ; Nu ne în
doim de autenticitatea ce
lor afirmate de dv< cu pri
vire la transmisiunile 
sportive. Dacă aveți cum
va propuneri în acest sens 
adresați-vă radioteleviziu- 
nii și poate vor ține sea
mă de ele.

• FLORE A RISIPITU, 
Petroșani: Un tovarăș de 
la C.M.E.F.S. s-a deplasat 
la domiciliul dv. pentru 
a vă anunța personal Jocul 
și ora de ridicare a drep
turilor ce se cuveneau fiu
lui dv. Au făcut-o la oța 
fixată toți cei vizați doar 
dv. ați întârziat și, în con
secință, ați fost privat de 
aceste drepturi. Dacă do
riți lămuriri suplimentare,, 
poftiți la redacție, secția 
scrisori.

Să fie oare atit de greu \ 
pentru mașini ca pe lin- I 
gă pline să transporte și I 

Ța acest magazin jpeci- I 
alitățile pe care le așteap- 1 
ță locuitorii cartierului ? |

IN PĂRĂSIRE. Intr-o 
rîpă, de lingă podul de 
la intrarea in orașul Pe
troșani, din cartierul Dă- 
rănești, se află de multă 
vreme părăsită o cupă 
de excavator cu braț cu 
tot. Dacă nu mai este 
de trebuință stăpînilor 
ei, de ce nu se recupe
rează acest metal pen
tru a fi trimis spre pre
lucrare. (D.C.)

I
i>

ticat, organele vizate 
răspund

Cetățenii vinovali 
au fost 

Identificați
Cu referire la fotogra

fia critică publicată în 
„Steagul roșu" nr. 8590 
biroul executiv al Consi
liului popular al comu
nei Aninoasa, arată în 
răspunsul trimis redacției, 
următoarele : In ziua de 
28 aprilie a.C. o comisie 
a consiliului popular s-a 
deplasat în strada Cătă- 
neș Iilor din Iscroni. La 
fața locului s-a constatat 
că, așa cum se demonstra 
și în fotografia publicată, 
unii cetățeni (Gheorghe 
Chelaru, Iosif Szabo, loan 
Perju, Miron Catană, A- 
lexandru Barbu, Dumitru 
Sin, Nicolae Rădoi și Ni- 
colae Popescu) au' depozi
tat în stradă nisip, ba
last, cărămizi și alte ma
teriale de construcții. Tu
turor locuitorilor mențio
nați — se precizează în 
răspuns — li s-a. pus în 
vedere ca în scurt timp 
să retragă . în ogrăzile lor 
materialele de; construcții 
din stradă, să îndepărte
ze reziduurile". După ex
pirarea termenului stabilit 
împotriva celor care nu se 
vor conforma dispozițiilor 
date, se vor aplica pre
vederile Hotărîrii nr. 
8/1976 a Consiliului popu
lar județean Hunedoara.
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Funeraliile tovarășului Iosip Broz Tito
Omagiul adus marelui 
de tovarășul Nicolae

(Urmare din pagina 1)

sună impresionantele acor
duri ale marșului funebru. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 
prieten fidel și statornic al 
președintelui Tito, al po
poarelor iugoslave, urmă
rește, copleșit de durere 
pregătirea cortegiului care-1 
va conduce spre locul de 
veci pe acela ce, timp de 
peste patru decenii, a con
dus Partidul Comuniștilor 
Iugoslavi, a fost comandan
tul marilor bătălii pentru 
păstrarea ființei naționale, 
iar vreme de peste trei de
cenii a călăuzit cu fermitate 
măreața operă de făurire a

Desfășurarea ceremoniei funerare
(Urmare din pag. 1)

nea, prezente delegații ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești, ■ ale partidelor 
socialiste și progresiste, ca
re au venit să dea ultimul 
salut cunoscutului revolu
ționar de frunte al mișcă
rii comuniste și muncito
rești, Se află totodată re
prezentanți ai unor organi
zații internaționale.

Ultima gardă .de onoare 
este alcătuită din Lazar 
Kolișevski, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Stevan Doronski, însărci
nat să prezideze ședințele 
Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via, Țvietin Miatovici, vi
cepreședintele Prezidiului 
R.S.F, Iugoslavia, Vladimir 
Bakarici,. Fadil Hodja, Ser- 
ghei Kraigher, Petar Stam- 
bolici și Vidoie Jarkovici, 

membri ai Prezidiului R.S.F.1, 
în fața afetului de tun, 

pe care va fi purtat sicriul, 
- se aliniază purtătorii perni

țelor pe care se află înal
tele distincții iugoslave și 
străine.

La catafalc se află mem
brii familiei președintelui 
Tito. și rudele apropiate.

Ora 12,00. în sunetele 
marșului funebru, în timp 
ce garda militară prezintă 
onorul, iar stegarii salută 
înclihînd drapelele, sicriul 
este ridicat de ultima gar
dă de onoare și depus pe 
afetul de tun. Se trag salve 
de tun alît la Belgrad, cit 
și în toate capitalele repu
blicilor și provinciilor auto
nome Fanfara . armatei 
populare iugoslave intonea
ză Imnul de stat.

in fata Paialului Adună
rii R.S.F.I., ultimul cuvînt 
de adio îl rostește Stevan 

societății socialiste în Iugo
slavia vecină și prietenă.

împreună cu ceilalți con
ducători de delegații, din 
tribuna special amenajată 
la locul înhumării — carti
erul Dedinie din capitala 
Iugoslaviei — asistă la ulti
ma ceremonie din lungul 
șir de manifestări prin ca
re popoarele Iugoslaviei au 
cinstit memoria conducăto
rului lor. în atmosfera în
cărcată de durere și triste
țe, sicriul cu corpul neîn
suflețit este coborit de pe 
afetul de tun și purtat ds 
ultima gardă de onoare, în 
sunetele solemne ale inter
naționalei, spre criptă.

Doronski, însărcinat să pre
zideze ședințele Prezidiului 
C.C. al U.C.l. Vorbitorul a 
evocat viața revoluționaru
lui, luptătorului, muncitoru
lui și omului de stat, co
mandantul și președintele, 
omul care a întruchipat cu
rajul și lupta, voința și as
pirațiile, pacea și libertatea 
popoarelor Iugoslaviei — 
iosip Broz Tito.

Corul Radioteleviziunii 
Belgrad, îmbrăcat în cos
tume de doliu, interpretează 
cunoscutul cîntec de legă- 
mînt al popoarelor iugoslave 
față de conducătorul iubit: 
„Tovarășe Tito, noi îți ju
răm".

In sunetele marșului fu
nebru, intonat de fanfara 
militară, se alcătuiește pro
cesiunea funerară.

Cortegiul funerar porneș
te încet din fața Palatului 
Adunării, îndreptîndu-se, pe 
sitrada Knez Milos și Bulevar
dul Revoluției din Octombrie 
spre Dedinie, locul • unde, 
la dorința președintelui Tito, 
acesta va fi înmormîntat, a- 
dică în grădina reședinței 
din strada Ujicika nr. 15, 
unde președintelui îi plă
cea să-și petreacă clipele 
de răgaz și de unde se 
deschide o largă panoramă 
a întregului Belgrad și a 
confluenței Savei cu Du
nărea.

Solemn, cortegiul pătrun
de în parcul înverzit ce în
conjoară casa în care, pînă 
nu de mult, a locuit și a lu
crat Tito. In față — un 
postament de marmură roșie, 
iar în dreapta — o tribună 
în care se află sutele de 
reprezentanți străini: șefi 
de stat, șefi de guvern, mi
niștri, conducători ai parti
delor politice, reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare, 

conducător 
Ceaușescu

Conducătorul delegației 
române, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii delega
ției, tovarășii Ilie Verdeț și 
Ștefan Andrei, trec prin fa
ța criptei în care a fost a- 
șezat sicriul marelui dis
părut, se înclină adine în 
fața lespezii de marmură 
albă ce poartă încrustate în 
aur doar trei cuvinte: 
„Iosip Broz Tito". Cuvinte 
care în conștiința popoare
lor Iugoslaviei, a tuturor 
celor care iubesc libertatea 
și independența se identifi
că cu omul care și-a pus 
întreaga viață în slujba ide
alurilor nobile de libertate, 
pace, fericire și prosperi
tate.

ai organizațiilor internațio
nale; peste 700 de reprezen
tanți de peste hotare, ve- 
niți să împărtășească dure
rea popoarelor iugoslave la 
încetarea din viață a celui 
mai drag fiu al lor.

Sicriul este luat de pe 
afetul de tun. Ofițeri supe
riori care au format garda 
personală a comandantului 
suprem, îl poartă pînă la 
mormînt. In sunetele mar
șului funebru, pe posta
mentul din marmură roșie 
este așezat sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului 
Tito.

Lazar Kolișevski, președin
tele Prezidiului R.S.F.I., a 
rostit un ultim cuvînt de 
rămas bun.

Trei salve reprezintă ul
timul salut adresat coman
dantului suprem. In acordu
rile „Internaționalei", si
criul cu corpul neînsufle
țit al președintelui Tito este 
coborît în criptă.

Fanfara militară intonează 
Imnul de stat. Se trag salve 
de artilerie, răsună înde
lung sirenele fabricilor, va
poarelor și trenurilor, mar- 
cînd momentul înmormîn- 
tării făuritorului Iugoslaviei 
socialiste.

Pe dealul Dedinie, pe pla
toul care străjuiește orașul 
s-a instalat tristețea. Dea
supra mormîntului este tra
să placa de marmufă.Pe ea 
se află scris cu litere de aur: 
Iosip Broz Tito, 1892—1980.

Un ultim salut din partea 
celor mai apropiați colabo
ratori din partea familiei.

Aduc un ultim omagiu 
conducătorii de stat străini, 
liderii' partidelor politice, 
reprezentanții oficiali ai ță
rilor și guvernelor, ai miș
cărilor de eliberare, ai or
ganizațiilor internaționale.

Manifestări organizate in memoria eminentului
conducător al Iugoslaviei socialiste

Mitingul de doliu din Capitală
Joi la amiază a avut loc 

în Capitală mitingul de do
liu organizat în memoria 
tovarășului Iosip Broz Tito 
făuritorul și conducătorul 
eminent al. Iugoslaviei so
cialiste, prieten apropiat al 
poporului român, remarca
bil militant revoluționar și 
gînditor politic, figură ..pro
eminentă a istoriei contem
porane. .

La miting au luat parte 
membri ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, reprezen
tanți ai F.D.U.S., U.T.C. și 
altor organizații de masă 
și obștești, conducători de 
instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, gene
rali și ofițeri, oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Au participat Trifun Ni- 
kolici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, 
membri ai ambasadei.

Fundalul scenei sălii de 
concerte a radioteleviziunii, 
unde a avut loc mitingul 
de doliu, drapat în roșu, 
era dominat de portretul 
îndoliat al marelui dispă
rut. De o parte și de alta 
se aflau drapelele de stat 
ale României și Iugoslaviei, 
arborate în berna.

Mitingul de doliu a fost 
deschis de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C.. al P.C.R., prim-

La Ambasada R.S.F. Iugoslavia din București
Depuneri de coroane

La Ambasada R.S.F. Iu
goslavia din București au 
depus, joi, coroane de flori 
în fața portretului îndoliat 
al președintelui Iosip Broz

In ziua funeraliilor pre
ședintelui Iosip Broz Tito 
mii de oameni ai muncii, 
reprezentanți ai unor colec
tive din mari întreprinderi 
industriale, institute de cer
cetare și proiectare, unități 
de învățămînt, așezăminte 
de cultură, militari ai for
țelor noastre armate, lo
cuitori ai Capitalei, intr-un 
pelerinaj continuu, au venit 
la sediul Ambasadei Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia pentru a-și ex

sccretar ăl Comitetului mu
nicipal de partid București.

Asistența a păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria tovarășului Iosip 
Broz Tito,

A luat apoi, cuvîntul to
varășul Gheorghe Radules
cu, care a omagiat memo
ria celui care a fost pre
ședintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, 
militant de frunte al mișcă
rii comuniste și muncito
rești internaționale, perso
nalitate proeminentă a lu
mii contemporane, mare și 
apropiat- prieten al Româ
niei socialiste, al poporu
lui român.

Din însărcinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a exprimat din 
partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii 
Socialiste România, din par
tea tuturor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din România durerea ne
țărmurită față de pierderea 
grea pentru popoarele pri
etene iugoslave, pentru for
țele progresiste, revoluțio
nare, antiimperialiste de 
pretutindeni.

★

în cursul zilei de joi au 
continuat să aibă loc în 
numeroase întreprinderi in

Tito delegații din partea 
Ministerului Justiției, Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", 
Institutului Politehnic și 
Centîrului Universitar 

Moment de reculegere
prima adînca compasiune șl 
profunda durere pe care o 
împărtășesc împreună cu 
întregul nostru popor, în 
aceste momente de grea 
încercare pentru popoarele 
Iugoslaviei prietene.

Cei prezenți au păstrat, în 
fața portretului îndoliat, un 
moment de reculegere șî au 
adresat ambasadorului Tri
fun Nikolici, membrilor am
basadei, cele mai sincere 
condoleanțe pentru marea 
pierdere suferită prin înce

dustriale, cooperative agri
cole de producție, centre 
universitare și în locali
tăți rurale din întreaga ța
ră, adunări de doliu, în 
legătură cu încetarea din 
viată a tovarășului Iosip 
Broz Tito, în cadrul cărora, 
participanții —• activiști de 
partid și de stat, munci
tori, ingineri și tehnicieni, 
țărani cooperatori și alți 
locuitori ai satelor, oameni 
de știință, cadre didactice, 
studențî, elevi, militari, — 
au adus un ultim omagiu 
președintelui R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniu
nii ..Comuniștilor din Iugo
slavia,

Asemenea adunări au a- 
vut loc în întreprinderea 
de autoturisme Pitești, în
treprinderea de utilaj pe
trolier — Tîrgoviște, Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra, întreprinderea de cons
trucții navale și prelucrări 
la cald din Drobeta-Turnu 
Severin, Centrul universitar 
Cluj-Napoca, în cooperati
vele agricole de producție 

din comunele Stoicănești, ju
dețul Olt, Someș-Odorhei, 
județul Sălaj, Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman, 
Murgeni județul Vaslui, 
precum și în comunele Le- 
chința, județul Bistrița-Nă- 
săud, Sînt Simion, județul 
Harghita și Traian, județul 
Brăila.

(Agerpres)

București, întreprinderilor 
„Vulcan", „Autobuzul", 
„Semănătoarea", de Confec
ții și tricotaje București și 
de transport București.

tarea din viață a tovarășului 
Iosip Broz Tito, ilustru con
ducător al Iugoslaviei socia
liste, prestigioasă persona
litate a lumii contempora
ne, prieten apropiat al po
porului român. In același 
timp, ei și-au manifestat 
ferma convingere că legătu
rile frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre 
se vor extinde și întări con
tinuu, în folosul și spre bi
nele lor, al cauzei socialis
mului și păcii.

DUMINICA, 11 MAI

8,30 Tot înainte! - 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru co

pii: intînrpîări din țara 
curcubeului.

9,40 De pe plaiuri suceve
ne,.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile -muzicii,,
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

ALBUM DUMINICAL 
13,05 Umor și muzică. 
14,00 Woody, ciocăniloarea 

buclucașă.
15.30 Șah.
15.45 TelOspOrt'; Rugby: 

România — U.R.S.S. în 
campionatul euro
pean (repriza a Ii-a).

17.30 Film serial: Război și 
pace. Episodul 3.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici,

19,00 Telejurnal.
19,15 Antena „Cîntării

României".
20,25 Film artistic. Alexan

dru Macedon. Premie
ră TV. Coproducție 
internațională.

22.30 Telejurnal,

LUNI, 12 MAI
11.30 Tenis. Finalele turneu

lui internațional „Cupa 
Națiunilor" de la Du
sseldorf. Transmisiu
ne directă.

10,00 Emisiune in limba ma
ghiara.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Dosarul energiei,
19;40 Documentar . științific.

Gravitație zero — 
producțib ang lo-aine- 
ricariă.

20.30 Primăvara, pe aripi de 
muzică ușoară.

20,45 Cadran mondial.
21,15 Roman foileton. La 

răscruce de vinluri. 
Ultimul episod.

22,05 Telejurnal.

MARȚI, 13 mai

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: Dallas 4-, 

Compania petrolieră 
Ewiiig. Reluarea epi
sodului 35.

11,50' Telex.
16,00 Telex.

16,05 Teleșcoală.
16.25 Seara televiziunii ce

hoslovace.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 Revista sbcial-politică 

TV.
18.25 Almanah pionieresc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

.W/.WA'.'.V.V.V/ZAY.VA’AV.W.’.’AW.W.SW,

PROGRAMUL Țy

19,25 Dosarul resurselor re- 
tolosibiie.

19,45 Plai de cîntec, plai de 
dor.

20,10 Călătorie prin țara 
mea (XXIX).

20,35 Seara televiziunii ce
hoslovace. Film artis
tic. Solo pentru bă- 
trîna doamnă. Premie
ră pe țară.

22,05 Telejurnal.

MIERCURI, 14 MAI

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

16.25 Curs de limbă germa
nă.

16,45 Legenda lui Scorilo.
17,10 Tragerea pronoexpres.
17,20 Fotbal internațional.
18,00 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. ;
19.25 La ordinea zilei în e-

conomie: investițiile.

I. 9,45 Noi, femeile!
20,25 Ciclul Mari actori, 

mari regizori. Confe
siunile unui spion na
zist. Premieră pe ța
ră. Producție a stu
diourilor americane.

22,0.5 Telejurnal.

JOI, 15 MAI

10,00 Teleșcoală.
II, 00 Roman foileton. La

răscruce de vinluri.
; Reluarea episodului 4.

11.50 Telex.
16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă rusă.
16.50 Soare, aer, apă, miș

care.
17,05 Reportaj pe glob — 

Guatemala.
17.25 Viața culturală.
18,35 Desene animate: Sind- 

bad marinarul.
19,00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultură.
19,45 Ora tineretului.
20.30 Divertisment muzical- 

coregrafic.
21,10 Memoria documente

lor: Petrodava.
21.30 Documentar științific. 
22,05 Telejurnal.

VINERI, 16 MAI

16,00 Telex,.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultură.
19.35 Lie, ciocîriie.

19.50 Reflector.
20,10 Film artistic: Un băr

bat fatal. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor americane.

21.40 Cuvinte potrivite.
22,05 Telejurnal.

SIMbÂTA, 17 MAI

9,30 Curs de limbă france
ză.

9,50 Telecinemateca (re
luare).

11.30 Vă dăm legătura cu 
școala..

12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artis- 

tic-sportiv.
18,15 Norvegia, țara fiordu

rilor.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea (XXX).
19.50 Teleenciclopedia.
20.35 Publicitate.
20.40 Film serial: Dallas —

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 36.

21.30 Spectacol de varietăți 
cu public.

22.30 Telejurnal;
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