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Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la Plenara lărgită a C. C. al P.. C. R.

Frdundă responsabilitate 
pentru cel mai de preț bun 

al omenirii-pacea
în aceste vremuri, cînd 

lumea întreagă este im
plicată mai mult decît o- 
oricind în istorie în at
mosfera de tensiuni și 
conflicte generate de 
cursa înarmărilor — în 
primul rînd nucleare — 
glasul poporului rornân, 
profunda voință de pace 
plămădită de-a lungul 
milenarei noastre istorii 
cunosc o nouă etapă de 
manifestare inaugurată 
de magistrala Expunere 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu da Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie. în Valea Jiu
lui, în întreaga țară, 
bărbați și femei, copii, 
tineri și vîrstnici, ro
mâni. maghiari, germani 
și de alte naționalități, 
își pun semnătura, în 
cadrul unor mitinguri 
desfășurate în întreprin
deri și instituții, pe vi
brantul Apel al poporu
lui român „Pentru de
zarmare. pentru o Europă 
fără arme nucleare, pen
tru o lume a păcii", a- 
dresat sesiunii speciale a

de- 
am- 

se 
ar-

istoria 
forței 
largi

Și 
ne 
Pe 
la 

U-

O.N.U. consacrată 
zarmării. Această 
plă acțiune, în care 
concentrează dorința 
zătoare a minerilor, pre
paratorilor, constructori
lor și energeticienilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, este o 
expresie a responsabi
lității față de 
contemporană, a 
ce o au masele 
populare atunci cînd sînt 
unite într-un imens 
năvalnic fluviu. „Să 
punem semnătura 
hîrtie și să trimitem 
Organizația Națiunilor 
nite -milioane și milioane 
de semnături — accentua 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la închiderea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
—, ca expresie a hotărî- 
rii și voinței noastre de 
pace, de a nu admite pe 
teritoriul României arme 
atomice, de a face -ca în 
Europa să nu existe ar
mament atomic".

fConttnuare tn pag a 2-a)
_______________)

„Să producem mai 
mult cărbune — 

expresia conștiinței 
noastre 

de comuniști"
Industria cărbunelui a 

stat întotdeauna la baza 
creșterii economice a țării, 
determinînd, alături de 
celelalte ramuri indus
triale și agricultură dez
voltarea forțelor de pro
ducție, realizarea progre
sului general al societății. 
Tocmai de aceea, noi mi
nerii din Lupeni trebuie 
să muncim mai mult și mai 
bine, să producem cărbune 
cel puțin la nivelul sarcini
lor.

Am extras, împreună cu 
ortacii din brigada pe ca
re o conduc, de la începu
tul anului, peste sarcinile 
de plan, 1800 tone de căr
bune. întreaga depășire a 
producției fizice am obți
nut-o pe seama creșterii 
productivității muncii rea
lizing la acest indicator 
cel mai înalt nivel în ca
drul sectorului I.

Ioan DIVRICEANU, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul I al I.M. Lupeni

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost joi, 10 iunie, 
oaspetele drag ai locuitori
lor municipiului și județu/ 
lui Arad, continuînd am
plul și fructuosul dialog de 
lucru purtat în ziua pre
cedentă pe meleagurile bi- 
horene. ' ...

împreună cu secretarul 
general al partidului, în 
această vizită s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Gheorghe O- 
prea.

în timpul vizitei, tovară
șul Nicolae ceaușescu a e- 
xaminat împreună cu co
lectivele de oameni ai 
muncii din unitățile indus
triale și agricole vizitate, 
cu consiliile de conducere 
ale acestora, cu miniștrii 
de resort, cu reprezentan
ții organelor locale de 
partid și de stat modul în 
care se realizează sarcinile 
și angajamentele pe anul 
în curs, precum și căile și 
modalitățile ce se impun 
pentru îndeplinirea cu suc
ces a prevederilor actualu
lui cincinal — etapă de 
mare însemnătate în edi
ficarea societății socialis
te multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Pornindu-se de la faptul 
că și aici industria a a- 
tins un înalt nivel de dez
voltare, în timpul analizei 
au fost stabilite măsuri me
nite să asigure ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al producției, diversificarea 
și modernizarea acesteia, 
valorificarea superioară a 
resurselor, reducerea tot 
mai accentuată a consumu
rilor de materii prime, e- 
nergie și combustibili, di
minuarea continuă a chel
tuielilor materiale, reali

zarea într-un ritm mai ra
pid a investițiilor, crește
rea productivității muncii 
și a eficienței economice, 
sporirea și mai puternică 
a contribuției județului 
Arad la dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, 
la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

De la reședință, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă, într-o mașină 
deschisă, spre partea de 
nord a orașului, unde sînt 
plasate principalele unități 
industriale ale municipiu
lui. Traseul străbătut a 
fost transformat de arădeni 
într-un adevărat culoar viu, 
multicolor. Secretarul " ge
neral al partidului este sa
lutat cu ovații și uf ale. 
Se scandează cu putere: 
„Ceaușescu — P. O. R.!“, 
„Ceaușescu—și poporul!", 
„Ceaușescu la Arad — oas
petele nostru drag !“.

Vizita începe la una din 
marile unități economice, 
reprezentative pentru nive
lul atins de industria româ
nească constructoare de 
mașini și pentru economia 
județului Arad — între
prinderea de strunguri, ca
re furnizează o largă ga
mă de mașini-unelte cu 
performanțe tehnico-func- 
ționale la nivelul produse
lor similare realizate pe 
plan mondial.

Oamenii muncii de aici 
— români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
—, creatorii modernelor 
strunguri devenite larg cu
noscute și în străinătate, 
fac o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae 
Caușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și 
dragostea nețărmurită pe 
care o nutresc față de se
cretarul general al parti
dului, recunoștința profun (Continuare în pag a 4-a)

dă pentru grija pe care 
o manifestă față de dezvol
tarea județului.

Se informează că, în a- 
nii din urmă, întreprinde
rea a cunoscut un amplu 
proces de modernizare, di
versificare, înnoire și dez
voltare pentru a putea răs
punde cerințelor impuse 
de necesitatea înzestrării 
industriei noastre cu ma
șini-unelte tot mai produc
tive, tot mai complexe. Pon
derea produselor noi și 
reproiectăte a crescut conti
nuu, anul acesta ele repre- 
zentînd 56 la sută din to
talul producției, iar la sfîr- 
șitul lui 1983 acest procent 
șe va ridica la 91 la sută.

în fața machetei între
prinderii din Arad și a 
celor patru secții ce func
ționează în alte localități, 
sînt prezentate date despre 
dezvoltarea unității,

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu gazdele s-a axat 
pe probleme legate de 
diversificarea și creșterea 
competitivității produselor, 
mai buna adaptabilitate a 
producției la cerințele : in
dustriei noastre, ca și ale 
beneficiarilor externi.

Au fost vizitate noua 
secție de mașini-agregat, 
secția care asigură prelu
crarea roților dințate, cea 
de strunguri grele.

Pe parcursul vizitării 
principalelor sectoare ale 
întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat 
prețioase indicații privind 
îmbunătățirea calității pro
duselor și dezvoltarea pro
ducției pentru export.

Feliei tind u-i pentru re
zultatele obținute, secre
tarul' general al partidului 
a remarcat, totodată, că 
este necesar să se acțio
neze în continuare pentru 
realizarea în bune condiții

»
A Să se asigure dreptul fundamentai al oamenilor,

dreptul la pace, la viață, la libertate ! r

Ample mitinguri pentru apărarea păcii în care oamenii acestor meleaguri cer încetarea cursei înarmărilor și trecerea fermă la 
dezarmare, întărindu-și semnătura pe APELUL POPORULUI ROMÂN ADRESAT SESIUNII SPECIALE A 

ADUNĂRII GENERALE A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CONSACRATĂ DEZARMĂRII.

într-o atmosferă însu
flețită, minerii, maiștrii, 
inginerii, oamenii muncii 
de diverse profesii de la 
întreprinderea minieră Li- 
vezeni au participat ■ ieri, 
la încheierea primului 
schimb, la o vibrantă a- 
dunare consacrată luptei 
pentru pace și dezarmare.

Deschizind adunarea, to

de adeziune pentru 
poporului român 
sesiunii speciale a

varășul Mihail Sandu, se
cretarul comitetului de 
partid a subliniat: „Con
siderăm că, acum, cînd se 
desfășoară sesiunea 
cială a Organizației
țiunlior Unite pentru de- 

. zarmare, și cînd nu 
încă prea tîrziu, 
rațiunii trebuie -să triumfe 
pentru realizarea în lume 

spe-
Na-

este 
glasul

Sib.- ■ '

a unei păci trainice". Du
pă citirea Apelului popo
rului român către O.N.U., 
au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori. Minerul șef de 
brigadă Costache Poroj- 
niuc, a apus : „Sînt cu tot 
sufletul și energia alături 
de întregul popor în lupta 
constructivă pentru dezar
mare și pace. Nu vrem ca 
fiii și fiicele noastre să cu
noască ororile războiului

pe care mulți din cei 
prezenți la. această aduna
re le-au trăit aidoma unor 
coșmaruri". Maistrul mi
nier Mihai Apetrei, secre
tarul organizației de' bază 
de partid pr. 1 a luat cu
vîntul în numele ortaci
lor săi : „Noi toți cei ce 
muncim la mina Livezeni, 
uniți în . sentimente cu 
toți fiii'României socialis
te, asigurăm conducerea 
partidului și statului nos
tru, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom apăra 
liniștea noastră, a copiilor 
noștri".

în încheierea 
au fost semnate

adunării 
listele 

Apelul 
adresat 
O.N.U. 

pentru dezarmare și a fost, 
adoptat textul unei moțiuni 
în care șe spune : 
„Adunarea oamenilor mun
cii de la mina Livezeni a- 
dresează Organizației Na
țiunilor Unite, delegați
ilor participante la cea 
de-a doua sesiune specială 
a O.N.U., chemarea de a găsi 
cele mai bune soluții pen
tru începerea dezarmării 
totale și instaurării în lu
me a unei păci trainice".

Al, TATAR

în liniște idealurile !

găsească 
sesiune 
consa-

programul de mecanizare l 
a lucrărilor din subteran" | 
(Viorel Anghel, maistru). 
„Glasurile noastre, alături 
de glasul întregului po
por trebuie să-și 
ecou la actuala 
specială a O.N.U. 
erată dezarmării" (Dumitru ! 
Găgeanu, lăcătuș), „Tinere
tul din uzină dorește să-și 
îndeplinească visurile și ' 
aspirațiile printr-o muncă j 
pașnică, ferită de urgiile . 
unui război nucleăj. Iată 
de ce noi spunem un NU 
categoric armelor cu neu
troni" (Izidor Căpeț, secre
tarul ocmitetului U.T.C.). 
La rîndul lor, Titus Peș- 
tenaru. Marin Neagoe, La- 

La mitingul de pace ca
re a avut loc ieri, oamenii 
muncii de la l.U.M.P. au 
dat glas năzuinței lor fier
binți de a trăi în liniște 
și pace, exprimîndu-și a- 
deziunea deplină față de 
îndemnul adresat de tova
rășul- Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al parti
dului, în magistrala Ex
punere la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. de a in
tensifica eforturile în 
lupta împotriva cursei î- 
n armărilor, pentru colabo
rare și pace în lume. Cons
tructorii de mașini adu
nați în curtea întreprinde
rii au ovaționat îndelung 
„Ceaușescu — Pace", „NU 
rachete in Europa", expri- zăr Văduva. Melania Po- 
mîndu-și satisfacția și 
mîndria patriotică de a 
avea în fruntea partidului 
și statului nostru pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
personalitate marcantă a 
vieții politice internațio- dezarmarea și pacea,
nale, neobosit luptător pen-, 
tru pace și colaborare în
tre popoare.

„Dorim să muncim în li
niște și pace, să înfăptuim

pescu, Nicolae Lobonț, loan 
Predoi, Iosif Kelemen. . 
și-au manifestat atașa
mentul deplin față de pro
punerile României privind 

an- 
gajîndu-se să contribuie

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Să se asigure dreptul fundamental al oamenilor, 
dreptul la pace, la viață, la libertate!

(Urmare din pag. 1)

prin fapte de mujică la în
florirea scumpei noastre 
patrii.

In încheierea mitingului, 
participant ii au adresat to--

- varășuiui / N i c o 1 a e 
. .. Ceaușescu o telegramă, în

- care se spune : „Asemenea 
milioanelor de oameni ai

muncii din România și de 
pe întreg globul pămîntesc 
cerem cu toată hotărîrea 
participanților la sesiunea 
specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, ca glasul 
poarelor să fie auzit, 
voința lor de a trăi în 
ce să fie respectată".

mitingului și-au rostit do
rința lor fierbinte pentru 
pace muncitoarele Gheor- 
ghița Niță, Ana Iloiu, Sil
via Popescu, Sima Peșpan, 
Minerva Urs, Viorica Bulă, 

Confecționară
Popa, calificată 
primele muncitoare

F.lConora 
printre 

încă

din 1978, de la punerea în 
funcțiune a întreprinderii 
a ținut să semneze prima 
din întreprindere 
poporului român 
dezarmare și pace, ș 
precizeze 
nălucile noastre să 
peste hotare mesajul nos-

Apelul 
pentru 
și să 

: „Doresc ca sem- 
noastre să ducă

Avem nevoie de certitudinea 
■ viitorului!

-Alătur îndu-și 'glasul 
ielor de mii de 
ai muncii care în aceste 
zile exprimă voința una
nimă de pace a întregii noas
tre națiuni, oamenii muncii 
de la întreprinderea de 
tricotaje Petroșani, 
aprobat din toată 
Apelul poporului 
adresat sesiunii 
a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezarmă-

su- rii. întrunite într-un însu- 
oatneni . flețit miting pentru pace, 

în hala secției de confecții, 
confecționere, tricotoare, 
și ai ț i oameni ai muncii 
și-au exprimat voința fer
mă: „Avem nevoie de pa
ce,, de certitudinea zilei de 
mîine și de aceea ne pro
nunțăm pentru dezarma
re, pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru o 
lume a păcii". In cadrul

de 
au 

inima 
român 

speciale

La ora scadențelor
Angajamentele minerilor au

Publicăm în această săp- 
tămînă încă un articol ca
re se referă la respectarea 
angajamentelor și a terme
nelor scadente, stabilite de 
interlocutori în cadrul ac
țiunii noastre de presă, cu 
satisfacția că și la minele 
Aninoasa și 
brigăzile puse 
batere au fost 
ajutate cu tot| 
ce le era ne-1 
cesar, s-au | 
mobilizat e-| 
xemplar și au| 
depășit greu-1 
tățile, înde-® 
plinind și chiar depășind 

Este 
acolo

Vulcan, 
în dez-

mai, situațfti este următoa
rea : „Sectorul a rectificat 
și rectifică în. continuare 
armături cu presa din do
tare, ne informează ing, 
Gheorghe Raneea. Numă
rul acestora a depășit 250, 
Ele sînt refolosibile, în 
funcție de necesități, pe 
formații de lucru. In ca-

sarcinile de plan, 
încă o dovadă că, 
unde conducerile între
prinderilor miniere au o 
preocupare constantă pen
tru buna organizare și spri
jinire eficientă a nucleului 
de bază al producției — 
brigada — redresarea si
tuației poate avea loc. Așa 
cum s-au exprimat majo
ritatea interlocutorilor, 
acțiunea noastră comună 
pentru mai mult cărbune 
se dovedește oportună.
IM. ANINOASA

tru fierbinte de pace".
Cuvîntul participant ilor 

la miting ca și moțiunea 
adoptată au fost subliniate 
in repetate rînduri de a- 
plauze ca o expresie a do
rinței fierbinți a celor pre- 
zcnți, de adeziunea deplină 
la dezideratul păcii. (V.S.)

I 
I 
I

prins viață
•Urmare din pag. Ii

Cu interes, elevii Școlii generale nr, 4 din Petroșani au luat cunoștință de 
conținutul Apelului poporului român adresat sesiunii speciale a O.N.U,, susținînd 
noua inițiativă de pace a României socialiste.

r.
Profunda responsabilitate

• PERFORMANȚA. 
Rășpunzînd 
conducerii
VIII electromecanic, de 
Ia mina Lonea, cinei 
tineri muncitori — An
drei Munteanu, Lidia 
Mare, Gavril Drelciuc, 
Viorica Robu și Oltica 
Ivan — au asamblat în 
numai două zile, 240 ml 
de lanț pentru un trans
portor TR.3.. O adevă
rată performanță, pen
tru care tinerii merită 
felicitări !

chemării 
sectorului I

I
I
I
I

• OMENIE. Un nu
măr de 25 de oameni 
ai muncii de la S.Ș.H, 
Vulcan s-au prezen tatua 
spitalul din localitate' 
pentru a dopa f^Singe 
pentru colegă ' lor de 
muncă A. Kilin, care 
este, bolnavă în stare 
foarte gravă. Același 
gest de omenie l-au fă
cut încă 10 vecini din 
blocul A 4, strada Ale
ea Viitorului. ■

AMA-

drul brigăzii conduse de 
Vasile Mirăuță, prin orga
nizarea Corespunzătoare a 
procesului de producție, 
se realizează avansări în 
cărbune de peste 3 m/zi, 
în galerii și mai 
mult de 2 m/zi 
în plan înclinat. Deși lu
crarea pe care o execută 
este destul de dificilă (are 
lungimea de 68 m, cu do
uă transportoare în flux), 
formația se menține la a- 
avansări bune.' Cu combi
na din galeria de bază se 
realizează avansări

Revenind la promisiuni- m/zi, în condițiile 
le și scadențele publicate rii productivității 
în ziarul nostru din 18 cu 20 la sută.

de 6 
depăși- 
muncii

I.M. VULCAN
„Mai repede decit de o- 

bicei, ne spune șeful sec
torului II, ing. Andrei Fo- 
dor — am primit pentru 
brigada Florea Petrișoi- 
stația de acționare, role 
pentru TR-3 și 6 pistoale . 
de pozare cu care ne-a a- 

jutat S.S.H. 
Vulcan". Pla
sarea se face 
acum în func
ție de necesi
tățile brigăzii, 
în afară de 

problema pom
pei de presiune (se lucrea
ză tot cu cea veche), toate 
necazurile brigăzii lui 
Petrlșor au fost rezolvate. 
Rezultatele se pot vedea. 
Față de producții zilnice de 
200—250 tone/zi în luna 
mai, brigada realizează de 
la începutul lunii iunie 300 
—350 tone/zi, prin depăși
rea productivității muncii 
cu 1100 kg/post. Lipsa lă
cătușilor ne mai dă de 
furcă. Oricum, la decadă, 
brigada condusă de Florea 
Petrișor va avea sarcinile 
depășite".

Vom reveni să consem
năm aceste rezultate.

Mircea’ BUJORESCU

pentru o Europă fără ar
me nucleare, pentru o 
lume a păcii", care este 
semnat în aceste zile de 
mii și mii de oameni din 
Valea Jiului, are semni
ficația unei noi inițiative, 
unei’ noi contribuții a 
partidului și țării noastre 
la viața ’internațională, 
dînd noi dimensiuni ape
lului la rațiune, la solu
ționarea pe cale pașnică 
a tuturor diferendelor 
dintre state. Astăzi — 
cînd în lume se cheltu
iesc peste 600 de miliar
de de dolari pentru înar
mare, în primul rînd nu
cleară, cînd cu fondurile 
militare pe 6 zile s-ar 
putea procura resursele 
necesare stîrpirii nești- 
inței de carte în lume, 
cînd numai suma necesa
ră fabricării unui port
avion cu propulsie 
cleară ar asigura 

_ truirea a 100 000 de
tuat în aceste zile, exer- parlamente — a lua ali
cită o mare influență a- tudine în favoarea păcii 
supra hotărîrii de ă tre- este o problemă de conș- 
ce la negocieri pentru a 
opri amplasarea de noi 
rachete nucleare, pentru 
a face din Europa 
continent fără arme 
mice.

Apelul poporului 
mân „Pentru

V

Pornind de la pregnan
tul proces de conștienti
zare a popoarelor, de la 
rolul lor în viața interna
țională, concepția poli
tică a tovarășului Nicolae 
Ceausescu este pătrunsă 
de profundă încredere în 
înțelepciunea și capacita
tea popoarelor de a 
schimba, de a impune un 
climat de securitate și 
încredere, atît de necesar 
în munca pentru pro
gres și civilizație. Evolu
ția contemporană, marile 
manifestări pentru pace 
din întreaga lume, con
firmă, cu forța de netă
găduit a faptelor, carac
terul progresist al luptei 
popoarelor îngrijorate 
de o frenetică și foarte 
costisitoare cursă a înar
mărilor. Marile manifes
tații pentru pace și de
zarmare, care s-au accen-

data 
Ia U.;

Cons-

nu-
cons-

a-

ființă, de participare acti
vă la crearea unei lumi 
lipsită de spectrul unui 
război
me a colaborării, a dez- 

ro- voltării libere și 
dezarmare, pendente.

crearea unei lumi

un 
alo-

devastator, o lu-

inde-

I 
I

• PENTRU
TORII ȘI ABONAȚll la 
emisiunile de mărci poș
tale .românești : a apă
rut emisiunea filateli
că „Cîinele — prieten 
al omului", formată din 
8 valori, cu un preț u- 
nitar de 27,75 lei. Emi
siunea se pune în vîn- 
zare începînd cu 
de 11 iunie, pînă 
iulie 1982.
• FINISĂRI,

tructorii djn Petrila lu
crează intens (cu 5 e- 
chipe de zugravi) la fi
nisarea interioară și 
exterioară a blocului 
36 G. Blocul are 40 de 
apartamente, în 4 scări. 
Deci, în curînd 40 de 
familii din orașul Petri
la se vor muta în casă 
nouă.
• O NOUA unitate 

a cooperației - meșteșu
gărești urmează să se 
deschidă în complexul 
de la intrarea în strada 
Păcii, cartierul Aero
port — Petroșani. Pro
filul unității este de larg 
interes public: repa
rații și î 
paratelor 
aflate în 
garanție.

I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I

I
I

întreținerea a- J 
r radio, și ' »

perioada r

realizată 
Gh. BOtea

Rubrică

Duminică, 13 iunie
8,00 Teleșcoală.
8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei, 
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
18,35 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal,
19.30 Călătorie prin țara 

mea.
19.55 Cîntarea României.
20,40 Film artistic. „Dra

pelul rupt". Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor america
ne. ' ■' ■

22.10 Telejurnal.
• Sport.

22.30 Studioul muzicii u- 
șoare. Melodii româ
nești de ieri și de azi.
Luni, 14 iunie

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Cincinal ’81—’85.
20.55 A patriei cinstire.
• Moment poetic.

21.10 Cadran mondial. 
Pentru dezarmare și 
pace.. Poziția activă 
și constructivă a

României, a președin
telui Nicolae 
Ceaușescu.

,21,35 Roman foileton. Dru- 
' muri- (Ultimul episod)

22.15 Telejurnal.
Marți, 15 iunie

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cinci

nalului.
11.25 Roman foileton. Dru

muri, Ultimul episod.
12,05 Pentru curtea și gră

dina dv.
12.15 Cadran mondial.
12,40 Muzică populară ins

trumentală.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Pe sub munte-n Fă

găraș — emisiune de 
cîntece și dansuri 
populare.

16.25 Priorități în învăță- 
mîntul pentru noul

: ■ an școlar. Dezbatere.
. 16,45. Clubul tineretului. în 

întîmpinarea Con
gresului educației po
litice și culturii so
cialiste.

17,30 Eminesciana. Emi
siune literar-muzica- 
lă.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului. j .. . . ■
20,00 Telejurnal.

■20,25 Semnătura noastră 
pentru pace.

20,40 Un vast program de 
activitate politico- 
ideologică. ,

21,00 Teatru TV : Undeva, 
o lumină de Dorii 
Motoc. Premieră TV.

22,15 Telejurnal.
Miercuri, 16 iunie

16,00 'Telex.
16,05 Șah.

activitate politico-i- 
deologică.

21,05 Telecinemațeca. Ci
clul mari actori. 
Substituirea. Produc
ție a studiourilor 
franceze. \

22,20 Telejurnal.
Joi, 17 iunie

11,00 Telex.
11,05 Școala satului — a 

școală pentru sat —
lllllItlIIIHIIIIIIIIimHIUIUIIlUUmililII/IIIIIIIIIIHIlllllllllU.

PROGRAMUL Țy
'iiiiiniiiiumtitiniiiriimmmuimiiHtiuiMiwn/niiMiHi

16,20 Muzică foarte... tînă- 
ră. Cenaclul copiilor- 
compozitori de la Li
ceul de artă din Cluj-

.. Napoca. - / ■ , ■
16.45 Civica.
17,10 Viața școlii — O zi 

muncă la Liceul din 
Scornicești.

17,40 Tragerea pronoex- 
pres.

17,50 1001 de seri,
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea econo

mică.
20.45 Un vast program de

reportaj- anchetă.
11.25 Flint serial: Lumini 

și umbre. Episodul 14.
12,15 Un vast program de 

activitate politico-i- 
deo logică.

12,35 Cîntec pentru aurul 
ogoarelor. Program 
de cîntece.

16,00 Telex.
16,05 Un vast program de 

activitate politico-i- 
deologică.

16.25 Cîntec pentru trico
lor. Muzică patrio
tică și revoluționară.

16,40 Revista „Cîntării 
României". în în
tîmpinarea Congre-

' 2 sulul educației poli
tice și culturii socia
liste.

17,00 Studioul tineretului. 
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.
• Seceriș ’82.

20.50 Un vast program de 
activitate politico-i- 
deologică. Memoria 
documentelor. Măr
turii despre unita
tea civilizației ma
teriale și spirituale a 
poporului român.

21.15 Semnătura noastră 
pentru pace,

21.30 Viața culturală,
21.55 Din albumul celor 

mai frumoase melo
dii populare.

22.15 Telejurnal.
« Vineri, 18 iunie
15,00 Telex.
15,05 Admiterea în învă- 

țămîntul superior 
tehnic. Chimie.

15.30 La volan.
15,45 Emisiune în limba 

germană.
17,40 Tragerea loto,
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

• Actualitatea econo-
'mică..

20.30 Un vast program de 
activitate politico-i- 
deologieă,

— Opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
contribuție străluci
ta la dezvoltarea 
creatoare a teoriei 
revoluționare.

20,55 Film artistic. „Un 
zîmbet pentru mai 
tîrziu".

22,20 Telejurnal,
Sîinbătă, 19 iunie

11,00 Telex.
11,05 Centre mufffcale ale 

țării —■ Sibiu.
11,40 Film artistic. Viață 

pentru Ruth.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18,35 Săptăinîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. < ;
• Sport.

19.30 Teleenciclopedia.
20.15 Ritmuri tinerești.
20.30 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 16.
21,25 Intîlnirea de sîmbătă 

seara (I). ' 
Spectacol de varie
tăți umoristice, mu
zicale. coregrafice.

22.15 Telejurnal.
22.30 Intîlnirea de sîmbătă 

seara, (II)
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Zilele călduroase au so
sit și în Valea Jiului. Nu
meroși cetățeni, de toate 
vîrstele, își îndreaptă pa
șii spre ștranduri, bine
înțeles acolo unde ele au 
fost deja pregătite pentru 
sezonul cald. Raidul în
treprins la unele ștranduri 
din Vale atestă faptul că, 
acolo unde s-a muncit cu 
tragere de inimă Ia amena
jarea lor, ștrandurile au 
fost redeschise,. Altele duc 
lipsă de apă și spirit gos
podăresc.

ENERGETICIENII AU
DAT TONUL

înainte de a intra în o- 
-A.-ișui Lupeni, un panou 
ma?e, vopsit în culori vii 
anunță că ștrandul energe- s 
ticienilor din cartierul So- 
hodol și-a redeschis porți
le. Am vizitat această ba
ză de sport și agrement în 
ziua de 27 mai a.c. N-a fost 
prea însorită acea zi de 
sfirșit de mai, dar, deși 
era la mijloc de săptămînă, 
ștrandul avea numeroși 
oaspeți. De la tovarășul 
Ștefan Brașoveanu, un 
bun gospodar care a pus la 
punct totul aici, aflăm că 
ștrandul și-a deschis „sta
giunea de vară" în ziua de 
23 mai. Fiind zi de re
paus, cu soare mult, la i- 
naugurare au participat 
mai bine de 600 de iubi
tori de soare, înot, volei. 
Aceasta deoarece aici s-a 
amenajat un teren de vo

lei în adevărata accepție 
a cuvin tul ui. Pentru cei 
care vor să joace tenis de 
masă, gazdele le oferă pla
să, palete și mingi. Apa 
din bazin, cjirată și caldă, 
ca urmare a termoficării 
ștrandului, îmbie la baie. 
Alături de ștrand se , află 
terenul de tenis de ci mp 
amenajat tot de energeti-
cieni. .

această încîntătoăre și re
confortantă bază sportivă 
și de agrement. Cabinele, 
bufetul, băncile, aparatele 
de gimnastică, panourile, 
toate au fost vopsite sau 
zugrăvite în culori vii, a- 
trăgătoare. Bazinele au fost 
reparate, văruite și um
plute cu apă. Deschiderea 
sezonului estiva] s-a făcut 
la acest ștrand duminică, 
30 mai,' iar afluența iubi

ȘTRANDURILE — 
in așteptarea oaspeților 

și a spiritului gospodăresc
INCÎNTĂTOR și 
RECONFORTANT

Se poate spune fără tea
ma de a greși că de .multi 
ani ștrandul preparatori
lor din Lupeni ar fi cîști- 
gat premiul de frumusețe 
între toate bazele de acest 
gen din Valea Jiului, dacă 
s-ar fi organizat un con
curs. Nici în acest an, nu 
a rămas mai prejos. încă 
de la intrare afli că bazi
nul este omologat pentru 
concursuri, de Federația ro
mână de înot. Apa este în
călzită, în incinta ștrandu
lui funcționează un bufet 
cu răcoritoare, gustări și 
dulciuri. în ziua raidului 
tovarășul loan Crișan exe
cuta ultimele retușuri la

torilor de înot a fost mare.
Pentru modul în care au 

muncit la amenajarea ce
lor două ștranduri merită 
felicitări toți acei care au 
dat dovadă de inițiativă 

și pasiune, atît de la U- 
zina electrică Paroșeni cit 
și de la preparația din 
Lupeni.
SE AȘTEAPTA VENIREA 

TOAMNEI ?
Nu intenționăm să fa

cem haz de necaz, dar în 
celelalte localități cu ștran
duri din Valea Jiului lu
crările de amenajare se 
desfășoară la „relanti", sau 
nici n-au început încă. în 
ziua de 3 iunie, la ștran

dul din Petrila lucrările nu 
începuseră încă. De la to
varășul Gavrilă David, pri
marul orașului, am primit 
asigurări că lucrările vor 
începe imediat și se vor 
desfășura în ritm alert. In
tr-adevăr, duminică, 6 iu
nie, se lucra la amenajarea 
ștrandului, în ziua de 3 
iunie, cel mai deplorabil 
arăta ștrandul din cartie
rul Aeroport — Petroșani. 
Porțile larg deschise te 
îmbiau, dar nu să faci ba
ie, ci să privești dezordi
nea ce domnește aici. Ma
teriale aruncate vraiște, 
iar bazinele, secate ! Pe 
așa-zisa plajă, vreo 9 ti
neri, majoritatea muncitori 
la I.M. Livezeni, se bron
zau la soare jueînd cărți, 
iar în lipsa apei din ștrand 
se „udau" în interior, tră- 
gîrid vîrtos din niște sticle 
cu vin.

— Dacă s-ar apela la 
serviciile noastre, am da 
și noi o mină de ajutor la 
amenajarea ștrandului, 
spunea Victor Ionescu, ce 
lucrează la I.M. Livezeni.

Ați auzit îndemnul, to
varăși de la serviciul de 
gospodărie comunală al 
E.G.C.L. Petroșani? Celor 
întîrziați cu amenajarea 
ștrandurilor le-am sugera 
să facă o vizită cu carac
ter de schimb de experien
ță la cele din Lupeni și 
cartierul Sohodol, fiindcă 
ar avea multe de învățat.

D. CRIȘAN

La secția Petroșani a I.P.I.. Deva muncitoarele 
fac toaleta exterioară a clădirii secției, cu priceperea 
și dragostea cu care asigură frumusețea mobilei.

BOGATĂ ACTIVITATE
ATRACTIVĂ SI UTILĂ

• ALEXANDRU MI- 
HUȚ, Vulcan: în calitate 
de pensionar și posesor al 
unui apartament proprieta
te de stat, aveți posibilita
tea să treceți locuința res
pectivă pe numele fiicei 
sau fiului dumneavoastră 
dacă sînt încadrați în cîm- 
pul muncii, bineînțeles da
că atît dv. cît și ei doriți 
acest lucru. Pentru aceas
ta e necesar să prezentați 
fiecare o cerere la consi
liul popular în raza căru
ia domiciliați. Lămuririle 
suplimentare le veți primi 
acolo.
• O GOSPODINA, Pe

troșani : Tema sesizată de 
dv. este interesantă și se 
află în atenția redacției 
noastre. Așteptăm noi scri
sori, dar pentru a putea 
colabora mai eficient este 
necesar să vă cunoaștem 
adresa.

• IOAN MICH, Aninoa- 
sa : Atelierul de tapițerie

.de care vorbiți, nu apar
ține și n-a aparținut ni
ciodată de cooperativa „Uw 
nirea" din Petroșani. De 
altfel, lucrarea „de mîntu- 
ială“, așa cum afirmați, a 
fost executată în anul 1969. 
Deci au trecut 13 ani de

a fost analizată de comisia 
de locuințe a întreprinde
rii și c.o.m, Pe lista de 
priorități pentru locuințe 
sînteți propusă pentru un 
apartament cu trei came
re. Va trebui însă să mai

fi

Răspundem cititorilor
nimiuHiHiiiiHHHUHiiHHffftmiiHtimmmiirmiiiiiiiiii,

așteptați pînă cînd între
prinderea va avea posibi
litatea să vi-1 ofere.

atunci, și după atîta vreme 
e greu să apreciezi calita
tea lucrării. .
• TRAIAN POP, Lupeni: 

Sesizarea dv. s-a dovedit 
a fi justă. Pentru abate
rea săvîrșită (prima de a- 
cest fel) casiera a fost a- 
tenționată de șeful stației.
• ADELA MĂRGEAN, 

Vulcan : Solicitarea dv. 
pentru un alt apartament

• ELENA LUCA, Vul
can : Am discutat situația 
relatată de dv. redacției cu 
factori eompetenți de la 
A.U.T.L. Petroșani. Taxa
toarea de pe autobuzul 31 
HD 5823 a fost atenționa
tă să-și verifice conduita 
și să aibă un comporta

ment corespunzător față 
de călători.
• PETRU BORCEA, Pe

troșani : Ați fost căutat în 
mai' multe rînduri la do
miciliu de oameni de la 
dispeceratul E.G.C.L. pen
tru efectuarea reparației 
la sifonul de pardosea, dar 
nu ați fost găsit, ori nu ați 
deschis ușa. Perfectați cu 
dispeceratul o nouă înțe
legere în vederea efectuă
rii reparației. Altfel, veți fi 
amendat.
• DUMITRU PAUNA, 

Petroșani: Sesizarea dv. 
nu s-a confirmat. Vom ur
mări totuși aspectul sem
nalat.

a

Semne de întrebare
SOLICITAM SPRIJIN, 

în fața unităților din com
plexul comercial „Hermes" 
și alte zone de . pe strada 
Republicii din Petroșani, 
muncitoarele de la sera 
din localitate au sădit zeci 
de mii de fiori, transfor
ming aceste locuri în co
voare viu colorate. Spre 
regretul celor ce au mun
cit pentru a crea această 
ambianță plăcută, a tutu
ror celor ce iubesc frumo
sul și țin la aspectul ora
șului în care muncesc și 
trăiesc, unii, ce-i drept pu
țini la număr, aruncă pe 
aceste covoare de flori res
turi de țigări, hîrtii. ba 
chiar și phhare din plas
tic din cafe au consumat 
înghețată, lată cum, prin 
neglijența și nepăsarea pe 
care o manifestă unii, cer
tați cu ordinea și curățe
nia, pătează fața urbei 
noastre ! E cazul ca împo
triva acestora opinia pu
blică să-și spună cuvîntul 
prompt și cu toată tăria.

PAGUBA. Despre faptul 
Că în containerele cu re
ziduuri menajere se in
troduc însemnate cantități 
de hîrtie cărora apoi unii 
le dau foc s-a mai scris 
în coloanele ziarului nos
tru. Unii au înțeles că e 
pagubă să arzi hîrtii, alții 
nu. Așa se face că timp de 
trei zile în continuu, chiar 
și cînd ploua, în containe
rul de Iîngă unitatea de 
colectare a sticlelor și bor
canelor din spatele halelor 
orașului Petroșani, hîrtia a 
ars fără întrerupere. Nu-i 
pagubă de acest material 
prin a cărei refolosire cru
țăm pădurile noastre ? 
Nu-i neplăcut să poluăm 
eu fum această parte a o- 
rașului, atît de intens cir
culată? Acei care, în loc 
să colecteze și să predea 
hîrtia, îi dau foc, nu ar 
merita oare o critică de 
să-i... ardă ? (D.C.)

NU POLUAȚI STRADA.
Strada Minei din Petrila

este bine îngrijită de către 
edilii orașului; mina, pre
parația, fabrica de mobilă, 
precum și de cetățenii ca
re o locuiesc. Strădania de 
a face și păstra curățenia 
nu este însă apreciată așa 
cum se cuvine și iată de 
ce: in zilele cînd oamenilor 
muncii de la mina Petrila 
și preparație li se plătește 
retribuția, la capetele po
dului de Iîngă mină , își 
fac apariția vînzătorii am
bulanți de loz în plic și 
semințe.

După cîteva ore de la 
apariția acestora, ai impre
sia că pe această stradă a 
nins cu hîrtii și coji de se
mințe care poluează stra
da. Oare vînzătorii ambu
lanți nu pot fi determinați 
să-și vîndă lozurile în tu
netele special destinate 
acestui scop, iar comerțul 
eu semințe, inestetic și ne
igienic, eradicat cu desâ- 
vîrșire ?

A Vasile BELDIE

Asociația pensionari- în anul 1981, s-au acor- 
lor din Lupeni (președin- dat împrumuturi în 
te 
desfășoară 6 bogată 
atractivă activitate 
membrii săi. Prin amena
jarea, cu doi ani în ur
mă, a unui sediu propriu, 
cei 2230 de membri 
asociației se bucură 
condiții optime 
petrecerea timpului în 
mod plăcut și util. Aici 
se poate citi o carte, ju-, gospodărești, 
ca șah, biliard, se desfă- 
fășoară pasionante <

va- 
Victor Brașoveanu) loare de peste 5 milioa- 

și ne lei. Organele loca- 
cu le de partid și de stat 

sînt foarte mulțumite de 
activitățile pe care le 
desfășoară pensionarii, a- 
tît în cadrul asociației lor, 
cît și in cartiere, pentru 
rezolvarea treburilor ob
ștești, pe prim plan si- 
tuîndu-se amenajările

ai 
de 

pentru

ca șah, biliard, se desfă- La a d u n a r e a ac- 
fășoară pasionante con- tivului asociației, am no- 
cursuri la care participă tat opiniile unor parti- 
iubitori de șah din între- cipanți la discuții printre 
gul oraș. Periodic sînt 
organizate excursii 
județ și in țară. Comite
tul asociației se preocu
pă cu deosebită grijă de 
sănătatea pensionarilor 
asociației. In anul trecut 
500 de pensionari au be
neficiat de bilete, de tra
tament la diferite sta
țiuni, iar în primele pa
tru luni din acest an 
fost distribuite alte 
de bilete,

Valoarea fondului 
cial al C.A.R. din cadrul 
asociației a ajuns la 6 
milioane de lei din care,

in

au.
150

so-

care s-au numărat Petru 
Sălceanu, Ion Ișvănuț, 
Ion Ocroglici, Petre Gros, 
Alexandru Drăgan, loan 
Mischie, Carol Dvorak, 
Gheorghe Demian. Toți 
aceștia s-au declarat foar
te mulțumiți de activita
tea comitetului, de condi
țiile ce le sînt create, an- 
gajîndu-Se să participe, 
după puterile lor, în con
tinuare la toate acțiuni
le la care vor fi solicitați 
de organele locale șt co
mitetul asociației.

Avram MICA

criticat, organele vizate răspund
Perpetuare sigură ?

Cu referire la articolul 
„Pentru o ținută civilizată a 
piețelor agroalimentare", 
publicat in „Steagul roșu" 
nr. 9 184, în care s-a criticat 
aspectul chioșcurilor din in
cinta halelor alimentare ale 
Petroșaniului, a răspuns re
dacției doar I.C.S. Mărfuri 
industriale. „Am dispus chioș
cului (nu vreunei persoane ? 
— n.n.) nr. 84 din incinta ha
lelor să facă ordine în gos
podărirea ambalajului în cau. 
ză. In zilele următoare pre
zentei adrese - se spune 
mai departe în răspunsul

Unele măsuri
. ■< -

Intr-un articol publicat sub 
titlul „Se impun măsuri" din 
numărul 9130 al ziarului 
„Steagul roșu" s-au semna
lat unele neajunsuri gospodă
rești din orașul Lupeni. Din 
răspunsul trimis redacției de 
Consiliul popular al 
orașului Lupeni spicuim : „As. 
pectele sesizate au fost ana
lizate de un colectiv al con
siliului popular, stabilindu-se 
măsuri de înlăturare a nea-

I.C.S. Mărfuri Industriale —, 
în funcție de posibilitățile de 
transport, ambalajul va fi
predat D.C.A. și I.C.R.T.I.". 
Nu departe de cel al
I.C.S.M.I., se află chioșcul- . 
magazie de ambalaje al su
cursalei Petroșani a I.C.R.M. 
In legătură cu aspectul pe
nibil al acestei improvizații, 
nici sucursala și nici între
prinderea nu au înțeles să 
întreprindă ceva pentru eli
minarea ori pentru adap
tarea ei ca aspect la pre
tențiile miilor de cetățeni ai 
orașului care trec zilnic prin

hale. De ce, am aflat de la 
un reprezentant ai întreprin
derii venit zilele trecute în 
Petroșani : „E necesară pen
tru adăpostirea ambalajelor, 
care sînt scumpe, și nu se 
va renunța la ea pentru că 
mai sînt și alte asemenea 
magazii chiar în incinta ha
lelor". Așadar, ținînd seamă 
de acest punct de vedere, 
perpetuarea a tot felul de 
cocioabe „comerciale" în
perimetrul halelor este, cum 
s-ar zice, asigurată. Nu știm 
dacă și punctbl de vedere ai 
Direcției comerciale munici
pale este asemănător.

operative, altele
junsurilor. Punctele gospo
dărești din cartierul Vîscoza 
IV au fost amenajate la o 
distanță corespunzătoare de 
cele două grădinițe, iar zo
nă respectivă, a fost : cu
rățată și dezinfectată, ur- 
mînd ca locurile de depozi
tare a reziduurilor menajere 
să fie împrejmuite cu plasa 
de sîrmă în cursul acestei 
luni. !n ceea ce privește sis
tematizarea zonei de la cele

In perspectivă
două grădinițe și de lingă 
centralele termice Vîscoza 
V, VI, VII, blocurile 8 și LI, 
precum și de la cantina de 
abonați, lucrările se vor e- 
xecuta în cursul trimestrului 
III. Tot în toamna acestui an 
vor fi extinse și împrejmuite 
platformele de depozitare a 
cărbunelui și zgurei la cen
tralele termice, executindu-se 
concomitent și plantațiile de 
protecție potrivit programu
lui general de înfrumusețare",
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Arad

Luna manifestărilor politico-ideologice, 

Culturale, educative și sportive din 

Valea Jiului
-------- - S,,\ ■

(Urmare din pag. 1)

a prevederilor Se plan pe 
anul în curs, pentru redu
cerea continuă a consu
murilor materiale și creș
terea valorii pe tona de 
produs.

Coloana de mașini se 
îndreaptă apoi spre cel 
de-al doilea obiectiv al 
vizitei — întreprinderea 
textilă Arad (U.T.A.), unde 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu urale și ovații, expresie 
a dragostei și stimei pe 
care oamenii muncii le nu
tresc pentru cel mai ilustru 
fiu al poporului român. Un 
grup de copii le oferă flori, 
îmbrățișează cu afecțiune 
oaspeții dragi.

In fața unei expoziții cu 
produse reprezentative ale 
întreprinderii, gazdele in
formează despre rezulta
tele obținute în producție, 
despre preocupările colec
tivului pe linia îmbunătă
țirii întregi activități.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
» felicitat colectivul între
prinderii pentru rezulta
tele obținute pînă acum 
și și-a exprimat eonvînge- 
rea că, și în viitor mun
citorii de la U T A. mr vor 
precupeți nici un efort 
pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor mobili
zatoare ale cincinalului.

In continuare se vizitea
ză întreprinderea de va
goane.

Recunoscători din adîn- 
Cul inimilor secretarului 
general al partidului pen
tru contribuția inestința- 
bilă Ia dezvoltarea și mo
dernizarea întreprinderii 
lor, pentru tot ceea ce a 
făcut șî face spre binele 
patriei socialiste și al în
tregului popor, pentru tot 
ceea ce întreprinde în u- 
riașa și nobila activitate 
pusă în slujba păcii șt 
colaborării intre popoare, 
constructorii de vagoane 
au scandat eu putere, mi
nute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. l“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — 
pace!".

Vizita a început în sec
torul I — locul de fabri
cație al vagoanelor de 
marfă.

In continuare a fost vi
zitat cel de-al doilea sec
tor al întreprinderii, în ca
drul căruia este organizată 
producția vagoanelor de 
călători.

La încheierea vizitei, a- 
preciind eforturi!» depuse 
de întregul colectiv pentru 
sporirea producției și ridi
carea eficienței acesteia, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut factorilor de răs
pundere din cadrul unită
ții, conducerii ministerului, 
întregului colectiv să ac
ționeze cu eforturi sporite 
pentru creșterea produc
tivității muncii, respecta
rea disciplinei tehnologice 
și reducerea tot mal ac
centuată a consumurilor 
materiale.

Arătînd că întreprinde
rea de vagoane din Arad 
a ajuns la un stadiu de 
dezvoltare care-i permite 
să se afirme ca un mare 
exportator pe piața mon
dială, secretarul general al 
partidului a recomandat 
conducerii unității să a- 
corde o atenție sporită re
lațiilor sale economice.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost apoi oas
peții asociației economice 
cooperatiste și de stat sere 
Arad

In fața unor grafice și ■ 
a expoziției de legume și 
flori de seră și de cîmp, 
gazdele au înfățișat rezul
tatele pe care le-au obți

nut pînă în prezent, preo
cupările existente pentru 
mai buna folosire a supra
fețelor de producție, efor
turile ce se depun pentru 
sporirea continuă și di
versificarea producțiilor de 
legume, reducerea consu
mului de combustibil con
vențional și folosirea ener
giei apelor geotermaie.

Se vizitează, în conti
nuare, fermele de produ
cere a tomatelor și castra
veților.

In continuare, se vizi
tează cooperativa agricolă 
de producție „Viața nouă“ 
din Sîntana.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu alese sentimente de 
prețuire și recunoștință de 
numeroși țărani coopera
tori, de tineri și tinere în 
costume populare specifice 
acestor străvechi plaiuri 
românești. Se scandează 
continuu „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu la 
Arad — oaspetele nostru 
drag!“. Sînt oferite cu 
bucurie și emoție flori cu
lese din mănunchiul bogat 
al acestui anotimp rodi
tor.

Președintele cooperativei, 
prezintă, în fața unor ilus
trative grafice, cîteva date 
de sinteză legate de dez
voltarea prezentă și vi
itoare a acestei importan
te unități agricole a jude
țului Arad.

Secretarul general al 
partidului îi felicită pe co. 
operatorii din Sîntana pen
tru rezultatele obținute, 
îndemnîndu-i să-și spo
rească eforturile pentru 
valorificarea deplină a 
potențialului agricol de 
care dispun, a bogatei lor 
experiențe.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Cea’ișescu sînt 
invitați în fața altor grafi
ce care prezintă, de data 
aceasta, parametrii dezvol
tării agriculturii la scara 
întregului județ.

Se vizitează apoi secto
rul zootehnic al cooperati
vei.

După ce și-a luat rămas 
bun de la cooperatorii din 
Sîntana, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat loturile 
I.A.S. „Scînteia" din comu
na vecină Șimand.

La întoarcerea spre mu
nicipiul Arad, secretarul 
general al partidului se o- 
prește să controleze densi
tatea și starea de vegetație 
a griului.

O altă oprire «d face pe 
un lot al Centrului de stat 
pentru încercarea soiurilor, 
situat la intrarea in orașul 
Arad.

Lucrătorii aflați la aces- 
tă oră în cîmp îi salută cu 
deosebită stimă și respect 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, urîndu-le 
ani mulți și sănătate, spre 
binele și fericirea întregu
lui nostru popor.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu
lui, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județul A- 
rad s-a încheiat printr-o 
grandioasă adunare popu
lară, In piața centrală a 
orașului s-au adunat peste 
100 000 de muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități. Ei purtau 
steaguri tricolore și roșii, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, grafice 
pe care erau înscrise în
făptuiri și angajamente 
în muncă pentru îndeplini
rea mobilizatoarelor o- 
biective economico-socia- 
le ce le revin din amplul

program de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în patria 
noastră.

în piață domnește o at
mosferă sărbătorească, a- 
tît de specifică întîlnirilor 
conducătorului partidului 
și statului nostru cu oame
nii muncii.

Sosirea în piață a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena
Ceaușescu este marcată 
cu puternice ovații și ura
le. Se dă expresie bucuriei 
nețărmurite a- populației 
județului și municipiului 
Arad de a avea din nou ca 
oaspete scump pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiu iu
bit și respectat al națiunii 
noastre, revoluționarul în
cercat. cutezător, care și-a 
făcut din slujirea devotată 
a poporului crezul întregii 
vieți, rațiunea de a fi, ho- 
tărfrii ca, în strînsă unita
te, românii, maghiarii, ger
manii, celelalte naționali
tăți conlocuitoare să lup
te neostenit pentru mate
rializarea sarcinilor fixa
te de Congresul al XII-lea, 
de recenta plenară a par
tidului, de ridicare pe noi 
trepte de progres și civili
zație a României socialiste.

Adunarea a fost deschi
să de primul secretar al 
Comitetului județean A- 
rad al P.C.R.

în continuare, au luat 
cuvîntul Aurel Cioruga, 
director general al Gru
pului de întreprinderi pen
tru producția de vagoane 
Arad, Aurelia Brădin, fi
latoare, secretar al Comi
tetului de partid la între
prinderea textilă „UTA", 
Teofil Gavaziuc, lăcătuș, se
cretar al Comitetului U.T.C., 
întreprinderea de strun
guri Arad, Antoniu Komi- 
vesi. Erou al Muncii Socia
liste, președintele C.A.P. 
„Avîntul" Pecica, vicepre
ședinte al Consiliului jude
țean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, 
Petru Reingruber, președin
tele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de națio
nalitate germană, Gheorghe 
Goina, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. 

.Sîntana.
Primul secretar al Co

mitetului județean de par
tid, adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în 
numele tuturor participan- 
ților la marea adunare 
populară din municipiul A- 
rad, rugămintea de a lua 
cuvîntul.

în aclamațiile și urale- 
le prelungite ale celor pre- 
zenți a luat cuvîntul 

''tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost urmărită cu deosebit 
interes și mare atenție, fi
ind subliniată cu vii și pu
ternice aplauze. S-a dat ex
presie, și cu acest prilej, 
hotărîrii clasei muncitoa
re arădene, lucrătorilor o- 
goarelor, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii 
din această parte a țării — 

români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, de 
a munci cu abnegație, în 
strînsă unitate pentru a 
da viață mobilizatoarelor 
sarcini cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a partidului, progra
mului de înflorire a patriei 
noastre socialiste, de a slu
ji cauza păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

în încheierea adunării, 
a luat cuvîntul, primul se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Adunarea populară din 
Arad se încheie intr-o at
mosferă entuziastă. Din 
nou, cu putere, se ovațio

nează pentru gloriosul nos
tru partid comunist, pen
tru România socialistă, 
pentru conducătorul în
cercat al poporului român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru pace și 
înțelegere între toate po
poarele lumii.

Hotărîrea fermă de a ac
ționa pentru transpune
rea în viață a politicii in
terne și externe a parti
dului, reieșite cu atîta vi
goare pe parcursul întregii 
vizite de lucru a secretaru
lui general al partidului în 
județul și municipiul Arad, 
s-a regăsit în atmosfera 
entuziastă cu care au fost 
înconjurați din nou tovară

șul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, la 
plecarea din frumosul o- 
raș de pe Mureș. Dînd glas 
sentimentelor de nespusă 
dragoste și prețuire pe care 
le nutrește întreaga popu
lație a țării, miile de ară
deni aflați la decolarea e- 
licopterului prezidențial 
scandau neîntrerupt cu pu
tere „Ceaușescu—P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
Ceaușescu la Arad — oas
petele nostru drag !“.

O gardă alcătuită din 
militari ai forțelor noastre 
armate, din membri ai găr
zilor patriotice și detașa
mentelor de pregătire a 
tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat o- 
norul.

S-a intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste 
România. Tineri, pionieri 
și șoimi ai patriei au ofe
rit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu dragoste și 
emoție, frumoase buchete 
de flori.

Primul secretar al Co
mitetului județean Arad 
al P.C.R. l-a asigurat pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că organele și 
organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii mun
cii din județul Arad — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — 
vor acționa în strînsă uni
tate pentru a transpuse în 
viață sarcinile și indicați
ile prețioase date cu pri
lejul noii vizite de lucru 
în această parte a țării.

în aclamațiile și uralele 
mulțimii, elicopterul pre
zidențial a decolat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit joi seara la 
Timișoara, în drum spre 
București, după vizitele de 
lucru întreprinse împreună 
cu tovarășa Elen a 
Ceaușescu, în zilele de 9 
și 10 iunie, în județele Bi
hor și Arad.

Miile de oameni ai mun
cii timișoreni aflați pe ae
roport au făcut o entuzias
tă ■ primire secretarului ge
neral al partidului. S-a 
scandat cu putere 
„Ceaușescu — P,C.R.“,
„Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și stimă cu care 
au fost înconjurați. .

După o scurtă escală pe 
aeroportul din Timișoara, 
aeronava prezidențială s-a 
îndreptat spre București. 

■ , - ''
în cursul serii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntors în Capitală. Pe ae
roportul Otopeni, conducă
torul partidului și statului 
a fost salutat de tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

Astăzi, la acțiunile cul
tural-educative și artistice 
cuprinse sub genericul 

„Laudă omului muncii și 
creației sale" participă An
samblul artistic „Rapsodia 
română" și Teatrul de Co
medie din București ale 
căror legături statornice 
cu minerii din Valea Jiu
lui au intrat în tradiția 
Lunii manifestărilor po
litico-educative, ’ culturale, 
și sportive.
în programul zilei de ieri:
• Întîlnirea minerilor 

de la Uricani și Lupeni 
cu artiști din Ansamblul 
„Rapsodia română". După-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cobra se în
toarce ; Unirea : învin
gătorul.

PETRILA : Campio
nii.

LONEA : Destine ro
mantice.

ANINOASA : Fonta- 
mara, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Maria Mirabela.

LUPENI — Cultural • 
Toate mi se întîmplă 
numai mie; Muncito
resc : Non stop.

URICANI : Capitolul 
al Il-lea.

TV
15,00 Telex.
15,05 Admiterea în în- 

vățămîntul supe

Mica publicitate
VÎND motoretă „Carpați", 

stare bună. Informații, Ma- 
leia 15, Petroșani, Bartha.
(742)

VÎND „Skoda 1000 MB", 
Petroșani, Unirii Bloc 4 
sc. I, ap 6. după ora 16.
(743)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jula 
Augustin, eliberata de 
S.S.H. Vulcan. O declar 
nulă. (739)

PIERDUT carnet de stu
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a celui care a fost

ENUICA IO AN
un bun tată, socru și bunic.

Inmormîntarea va avea -loc azi, ora 15, din stra
da Liliacului nr. 6 Petroșani. (745)

COLEGII de muncă din C.M.V.J. Petroșani a- 
nuntă cu adîncă durere încetarea din viață a colegului 

ENUICA IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (744)

SOȚUL, copiii și nepoții anunță că se împlinesc 
șase luni de la decesul mult iubitei lor soție, mamă 
și bunică

STRÎMBU OLGA (născută Schwemhamer)
Fiori și lacrimi pe mormîntul ei trist. (740)

MARIA, soție, anunță cu profundă durere împli
nirea unui an de la decesul mult iubitului soț

- ■ STIEBER IOAN
Nuri vom uita niciodată. Sincere mulțumiri celor 

ce-i vor acorda o clipă de aducere aminte. (738)

„Laudă omului 
muncii și creație?

sale"
amiază au fost prezentate 
spectacole folclorice la clu
burile de la Uricani și Lu
peni. în spectacole au e- 
voluat cunoscuții interpreți 
ai muzicii populare : Elena 
Merișoreanu, Maria Cor- 
nescu, Nelu Bălășoiu.
• Actorii Teatrului de 

Comedie din București s-au " 
întîlnit cu minerii în sala 
de apel a întreprinderii ' f 
miniere Livezeni. La Gas a 
de cultură din Petroșani 
au avut loc (ora 19,00) tin 
spectacol cu comedia „Sen
timental tango" de Teodor. 
Mazilu. în distribuție : Va- 
silica Tastaman, Ștefan 
Tapalagă, Stela Popescu, 
Silviu Stănculescu și alți 
îndrăgiți și cunoscuți actori 
ai prestigiosului teatru bu- 
cureștean.

rior tehnic. Fizică 
(consultații)

15,20 La volan.
15,35 Imagini din An

glia. Documentar.
15,55 Emisiune în lim

ba germană.
17,40 Proprietari, pro

ducători, benefi
ciari. 34 de ani de 
la naționalizarea 
principalelor mij
loace de produc
ție.

20,00 Telejurnal.
• Actualitatea eco

nomică.
20,30 Pentru dezarma

re și pace — po- i 
ziția activă și i 
constructivă a ; 
României, a pre- 1 
ședintelui Nicolae ș 
Ceaușescu.

20.50 Telecinemateca : ?
Bietul Ioanide (ul
tima parte) i

21.50 Un vast program !
de activitate po-' ș 
litico-ideologică. |

22,20 .Telejurnal. 3

dent pe numele Han Ște
fan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (741)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Ștefan .eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă, (mp)

LEIB Francisc face crt- 
noscut că tapițeria s-a 
mutat în strada Aradului 
nr. 32, Petroșani. (729)

ȘI ADMINISIRAȚIA I Petroșani «t. N.coioa Boicescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 416 53, 4 24 64 (secții). TIPARUL i lipogrofio Petroșani, str N BâGescv -2.


