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Vizita oficiala de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Zambia

încheierea convorbirilor

În îutflgiipânarea anarââ sarbăforâ 

a Eliberării șî a Zilei minerului

Realizările de prestigiu 
impun mobilizarea 

exemplara a 
fiecărui colectiv minier

îndemnurile adresate 
de secretarul general al 
partidului, minerilor de 
a da țării cit mai mult 
cărbune, cărbune cocsifi
cabil in mod deosebit, au 
găsit un larg ecou în co
lectivele întreprinderilor 
miniere furnizoare de 
cărbune cocsificabil. Pe 
primul loc în întrecerea 
din bazin se situează în 
continuare colectivul ca
rierei Cîmpu lui Neag, 
care a extras peste pre
vederile de plan, la zi, a- 
le acestei luni o produc
ție de 11 149 tone de 
cărbune cocsificabil. A- 
cest succes remarcabil 
este o nouă confirmare a 
dăruirii și priceperii cu 
care a acționat fiecare 
membru al colectivului de 
la cariera Cimpu lui 

k________ _ . _____ 

Neag, pentru a transpune 
în viață indicațiile și o- 
rientările secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de a valorifica cit mai 
bine, zăcămintele noas
tre de materii prime, res
pectiv, de a spori pro
ducția de cărbune extras. 
Constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor 
constituie dovezi eloc
vente ale răspunderii cu 
care a acționat întregul 
colectiv pentru punerea 
în valoare deplină a con
dițiilor create prin apli
carea complexului de 
măsuri adoptat la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.K. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie.

O altă întreprindere 
minieră unde condițiile 
nou create prin aplicarea 
complexului de măsuri 
amintit au fost valorifi
cate în mod superior este 
Lupeniul, cea mai mare 
și mai mecanizată mină 
furnizoare de cărbune 
cocsificabil din țară. Re
alizarea prevederilor de 
plan în proporție de
102,9 la sută (plusul ob
ținut apropiindu-se de
3600 tone de cărbune coc
sificabil) este cea mai e- 
locventă dovadă a avan
tajelor oferite de meca
nizarea complexă a prin
cipalelor lucrări din sub
teran. Ca și în cazul

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a>

Joi, 21 iulie, s-au înche
iat convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România și

Ceremonia

Joi, 21 iulie, a avut loc 
la Lusaka semnarea docu
mentelor convenite în tim
pul vizitei oficiale de prie
tenie în Zambia a tovară
șului Dficolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația to
varășului Kenneth David 
Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, și a 
doamnei Betty Kaunda.

Întîlnire
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretai- general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit la Lusaka cu Sam 
Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din 

tovarășul Kenneth David 
Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președintele 
Republicii Zambia.

S-a procedat, în conti
nuare, la examinarea mo-

semnării documentelor
oficiale

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenneth David Kaunda au 
semnat, în cadrul ceremo
niei care a avut loc la re
ședința oficială rezervată 
oaspeților români pe du
rata vizitei în Zambia, De
clarația comună româno- 
zambiană.

In cadrul aceleiași ce
remonii, tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, și Henry Me-

cu președintele SWAPO
Africa de Sud-Vest 

(SWAPO).
Exprimînd deosebita sa

tisfacție de a se întîlni din 
nou, pe pămîntul Africii, 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
SWAPO, Sam Nujoma, a 

dalităților și căilor de pro
movare în forme concrete 
a colaborării și cooperă
rii economice, reciproc a- 
vantajoase, într-o serie de 
domenii de interes comun.

beelo, membru al parla
mentului, ministrul Comi
siei naționale pentru pla
nificarea dezvoltării, au 
semnat un aide-memoire 
cuprinzînd înțelegerile la 
care s-a ajuns în vederea 
dezvoltării și intensifică
rii în continuare a schim
burilor comerciale și co
operării economice dintre 
România și Zambia.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al

(Continuare in pag. a 4-a)

adresat secretarului gene
ral al P.C.R., Comitetului 
Central al P.C.R., guver- 
nului român și întregului 
nc tru popor un cald sa
lut din partea organizației, 
a tuturor militanților și 
combatanților SWAPO.

Formarea și dezvoltarea 
personalității umane, 

a conștiinței socialiste
18 ANI isaB

con
i_______

Inaugurînd o epocă de 
mari transformări în viața 
social-e< onomică a patriei. 
Congresul al IX-lea al 
partidului are semnifica
ția unui eveniment de re
ferință istorică în formarea 
și dezvoltarea personali
tății omului. Cei peste 18 
ani care au trecut de cînd 
în fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au con
firmat pe deplm prin tor
ța fapt ior de viață, va
loarea stimulativă a politi
cii profund umaniste a 
partidului, Încrederea în 
gemul creator al poporu 
lui. Toate realizării re
marcabile obținute de na
țiunea noastră. îndeo-ebi 
de la Congresul al IX lea 
se sprijină pe om, ale că 
rui calități morale și pro
fesionale se află intr-un 
proces de înnoire, orien
tat de valoarea teoretică și 

În pagina a 3-a

DIALOG CETĂȚENESC
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Maistrul electromecanic Ilie Amorăriței și orta
cii din brigada complexă pe care o conduce la sec
torul II al IM. Uricani se numără printre formați
ile fruntașe ale minei. Acești destoinici mineri ex
ploatează unul dintre cele mai moderne complexe 
mecanizate din Valea Jiului.

practică a democrației so
cialiste, a implicării și 
participării la întreaga via
ță polițică, social-econo- 
mică, educativă și culturală. 
„Făurirea socialismului, a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, înain
tarea spre comunism — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1982 — trebuie 
să se desfășoare împreună 
cu masele, cu întregul po
por. Tot ceea ce realizăm 
trebuie să servească popo
rul, bunăstarea și ferici
rea sa. Partidul nu a avut 
ș‘ nu va avea alt țel de- 
cit asigurarea unui nivel 
tot mai inalt de civilizație 
materială și spirituală al 
poporului, in condiții de 
independență și suverani
tate, de pace și colaborare 
internațională".

Pornind de la evidenție
rea contribuției școlii în 
formarea tinerelor genera
ții pentru a se integra re
pede și eficient în activi
tatea social-economică, in 
cei 18 ani s-a desfășurat o 
rodnică muncă pentru for

area și dezvoltarea con
științei socialiste. Printre 
realizările memorabile se

asist, univ. Tiberiu GAGY, 
Institutul de mine

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN SPIRITUL HOTARIRILOR PLENAREI C.C. AL P.C.R., 

AL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

OazbatarilB în adunărila gimraie 
ala oamaniîor muncii - mnmant dacisiv în

perfecționarea activității economice
începînd din aceste zile, 

în întreprinderile indus
triale, pe șantierele de 
construcții, în celelalte u- 
nități economice 
culturale din 
se desfășoară 
generale ale

și social- 
municipiu 
adunările 
oamenilor

muncii și ale reprezentan
ților acestora.

Desfășurate la scurtă vre
me după plenara C.C. al 
P.C.R. și sesiunea M.A.N. 
care au adoptat hotărîri de 
o deosebită însemnătate 

(Continuare in pag a 2-a)pentru dezvoltarea econo

mică și socială a țării, a- 
dunările generale ale oa
menilor muncii din iulie- 
august a.c. sînt chemate să 
dezbată cu înaltă respon
sabilitate muncitorească, 
în spiritul indicațiilor și 
orientărilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
activitatea desfășurată și 
rezultatele obținute în pri
mul semestru al anului în 
îndeplinirea planului și a 
angajamentelor de întrece
re. Totodată, ele trebuie 
să adopte măsuri pentru 

înfăptuirea exemplară a 
planului pe întregul an 
1983, pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor înal
telor foruri de partid și de 
stat.

în spiritul exigențelor 
acestor hotărîri, al expu
nerii secretarului general 
al partidului, adunările 
generale ale oamenilor 
muncii trebuie să dezbată 
la un înalt nivel de res
ponsabilitate muncitoreas-

S.S.H. VULCAN

Buchet de succese
8406 mii lei depășiri la 

producția globală, 5149 
mii lei la producția mar- 

I fă, peste 2500 stilpi SVJ 
livrați suplimentar sarci
nilor de plan către între
prinderile miniere, plus 450 
tone depășire a sarcinilor 
de plan de către atelierul 
de armături TH din Paro- 

1 șeni constituie, pe scurt, 
| bilanțul cu care oamenii 
* muncii de la S.S.H. intîm- 
1 piuă ziua de 23 August. 
| (Gh. O.)

| U.E. PAROȘENI

J Mai multă 

energie 
electrică

I Colectivul de energnti- 
cieni de la U.E. Paroșeni

> întîmpină marca sărbă- 
- toare națională a poporului 1 român — ziua de 23 Au

gust — cu succese deose- 
I bite.

Planul la producția de 
î energie electrică a fost 
- depășit, în prima jumătate 
I a anului, cu 13 592 kWh, 

iar producția de energie 
electrică pe bază de căr
bune, livrată suplimentar 
se ridică la peste 4 200 000 
kWh, graficul de putere 
efectiv disponibil fiind re- 

s alizat în proporție de
I 102,3 la sută.

Aceste depășiri ale ar- J cinilor de plan au fost re- 
! alizate în vreme ce s-au I intensificat eforturile în 

vederea reducerii consu- 
| mului de combustibil con- 
Ivențional, obținîndu-se e- 

conomii în primul semes- I tru de 6 to.c.c. (G.O.)
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JURNAL DE VACANTĂ
J

EXPEDIȚIE. Un grup de 
20 copii, însoțiți de profe
sorul Gherasim Stoica, de 
la Școala generală nr. 5 
Petrila, a plecat miercuri 
într-o expediție pe un tra
seu care traversează mun
ții Paring. Obiectivul a- 
cestor „Cutezători” este de 
a studia și cunoaște flora 
și fauna din aceste locuri 
pitorești.

TABERE. Un număr de 
120 de pionieri din școlile 
Văii Jiului au plecat ieri

intr-o tabără de odihnă la 
Calafat.

FAZA PE ȚARA a com
plexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei” se va 
desfășura la Cheia în 
cursul săptămînii viitoare. 
La această manifestare va 
participa și echipajul Șco
lii generale nr. 6 Petrila, 
reprezentind municipiul 
nostru. în aceste zile pio
nierii se pregătesc cu res
ponsabilitate pentru a-și 
dovedi educația patriotică.

ce formează esența activi
tăților instructive și for
mative.

COMPETIȚII SPORTI
VE. Tot în săptămîna ur
mătoare va avea loc, la 
Bistrița (județul Bistrița- 
Năsăud), finala pe țară a 
competiției de handbal, 
cuprinsă în manifestările 
„Daciada”. Va participa 
echipa de handbal de la 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani, pregătită de pro
fesoara Cornelia Gherman.

Formarea și dezvoltata parsonalitâții umana
(Urmare din pag. 1)

află generalizarea învăță- 
mîntului de 10 ani și inte
grarea Iui organică, armo
nioasă cu practica .și cer
cetarea, desfășurarea unei 
ample activități (învăță- 
niîntul politico-ideologic 
care cuprinde, în mod real, 
toți oamenii muncii, edu
cația materialist-științifi- 
că, policalificare, și reci
clarea profesională etc.) de 
educație, subliniindu-se 
funcția activă a patriotis
mului, inițierea unor mari 
manifestări — Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei”, marea competiție 
„Daciada" — care au pus 
în valoare forța creatoare 
a poporului nostru, 
în acești peste 18 ani care 
au trecut de la Congresul 
al lX-lea în Valea Jiului 
s-au înfăptuit adinei pre
faceri înnoitoare. Procesul 
de modernizare a mineri

tului a determinat o vie 
activitate destinată pregă
tirii profesionale a mine
rilor pentru a deveni, așa 
cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adevă- 
rați mineri-tehnicieni. Ide- 
ea pe care se clădește în
treg sistemul de pregătire 
moral-profcsională este a- 
ceea că numai printr-o ca
litate umană nouă, prin 
competență, omul poate să 
obțină o calitate nouă a 
muncii, deci o participare 
eficientă la înfăptuirea 
programelor stabilite de 
Congresul al XII-Iea cu 
piivire Ia realizarea inde
pendenței energetice a pa
triei.

în această epocă, -ț>e 
drept cuvint numită „Epo
ca Ceaușescu”, pentru că 
poartă amprenta spiritului 
revoluționar și patriotis
mului militant, atît de ca
racteristice personalității 
și activității tovarășului

Nicolae Ceaușescu, in Va
lea Jiului s-au obținut re
marcabile rezultate în a- 
ceastă muncă, de mare 
complexitate și responsa
bilitate, destinată formării 
și dezvoltării conștiinței 
socialiste. Argumentele
vieții sînt schimbările 
structurale in profesiunea 
de miner, determinate de 
introducerea tehnicii și teh
nologiilor moderne în sub
teran, legătura neîntre
ruptă a învățămîntului, e- 
ducației și culturii cu via
ța social-economică, înre- 
gistrînd progrese de subs
tanță, orientate de impera
tivul obținerii eficienței 
și unei calități noi, supe
rioare. însăși calitatea tu
turor transformărilor din 
acești 18 ani care au tre
cut de la Congresul al 
IX-lea, exprimă, într-o for
mă sintetică, calitatea nouă 
a omului, a personalității 
lui creatoare.

Instantaneu de muncă de la Fabrica de piine din Livezeni. La linia auto
mată de fabricație a franzelei, aluatul modelat se crestează înainte de introducerea 
în cuptorul de coacere. l'oto : Șt. NEMECSEK

Duminică, 24 iulie 20,50
21,20

Tezaur folcloric. 
Aventura cunoaște

17,00 Viața culturală.
17,30 Cărți și idei.

8,00 Televacanța școlară. rii. Emisiune de ști 17,50 1001 de seri.
Măgurele —■ sediu al ință. 20,00 Telejurnal.
Olimpiadei interna- 21,40 Roman foileton. In 20,15 Actualitatea econo-
ționale de fizică. viitoarea vieții. Epi mică.

8,30 Almanahul familiei. sodul 2. 20,30 Lumea contempora-
9,00 De straja patriei. 22,30 Telejurnal. nă și conf run țările
9,30 Bucuriile muzicii. E- de idei.

minesciana. Marți, 26 iulie 20,45 Melodii și interpreți.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 11,00 Telex.'

i de
Cireșarii.

Realizările de prestigiu impun mobilizarea 
exemplară a fiecărui colectiv minier

(Urmare din pag. I)

carierei Cîmpu lui Neag, 
caracteristicile activității 
desfășurate de minerii Lu- 
pcniului le constituie cons
tanța realizărilor și ritmi
citatea depășirilor înre
gistrate în această lună. 
Pe aceeași curbă ascen
dentă a rezultatelor obți
nute în ultimele zile ale 
celei de a doua decade a 
lunii s-au situat și colecti
vele de la .întreprinderile 
miniere Paroșeni (în mod 
deosebit), Petrila și Vul
can. Aceste rezultate su
perioare sarcinilor zilnice 
planificate, dovedesc ho- 
tărîrea colectivelor aminti
te de a ridica realizările 
obținute la nivelul preve
derilor de plan, de a recu
pera minusul acumulat de 
la începutul acestei luni.

Aceste rezultate bune în
registrate tie care le-am 
amintit trebuie să consti
tuie un exemplu și pentru 
celelalte colective miniere, 
care încă nu și-au regăsit 
cadența, care încă nu au 
intrat în ritmul impus de 
realizarea integrală a pre
vederilor de plan stabilite. 
Depășirile înregistrate in 
unele zile din această lu
nă de minele Bărbăteni și 
Lonea evidențiază că și a- 
ceste colective au condiții 
create pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan, dar, în același timp, 
dovedesc și o preocupare 
insuficientă pentru valori
ficarea lor integrală. într-o 
situație mai puțin favora
bilă, neplăcută chiar, se 
găsesc, prin realizările ob
ținute, minele Livezeni (61 
la sută, procent de înde

plinire a prevederilor de 
plan), Aninoasa (62 la su
tă) și Uricani (68,1 la sută). 
Dacă la minele Livezeni 
și Aninoasa această situa
ție era oarecum previzi
bilă — la mina Uricani nu 
mai este de înțeles. Desele 
promisiuni ale conducerii 
minei, termenele stabilite 
pentru redresarea produc
ției încă nu au fost res
pectate.

Aceste realizări inegale, 
disproporționate — de la 
158',1 la sută procent de 
îndeplinire a planului la 
61,5 la sută — impune mai 
mult ca oricîncl o analiză, 
exigentă, stabilirea și a- 
plicarca fermă a unor mă
suri eficiente care să con
ducă la creșterea produc
ției de cărbune extras, la 
grabnica recuperare a ne- 
realizărilor înregistrate.

Dezbaterile în adunările generale ale oamenilor mustii
(Urmare din pag. I)

ca, să acorde o importan
ță deosebită problemelor 
privind dezvoltarea auto- 
conducerii muncitorești, 
întărirea autogestiunii, a- 
plicarea noului mecanism 
ecpnomico-financiar, an
trenarea tuturor oameni
lor muncii la organizarea 
și conducerea activității în
treprinderilor în calitatea 
lor de proprietari, produ
cători și beneficiari ai bu
nurilor materiale. în a- 
cest sens, adunările gene
rale vor analiza și adopta 
măsuri ferme pentru creș
terea răspunderii fiecărui 
colectiv privind gospodă
rirea eficientă a mijloace
lor încredințate de socle*, 
tate, organizarea mai bună 
a producției și a muncii, 
sporirea exigenței în e- 
xercîtarea controlului asu
pra activității consiliilor 
oamenilor muncii. întări
rea ordinii și disciplinei 
la toate locurile de muncă.

De curînd au avut loc a- 
dunările activelor organi
zației municipale și orga
nizațiilor orășenești de 
partid care au analizat în 
profunzime neajunsurile 
activității economice, ră- 
mînerile în urmă din pri
mul semestru, îndeosebi la 
producția de huilă brută 
extrasă, la - huilă spălată

pentru cocs și semicocs, 
precum și alte neîmpliniri 
ale activității productive, 
ca slaba calitate a pro
ducției, funcționarea ne
corespunzătoare a utilaje
lor, neajunsuri în gospo
dărirea materialelor, ener
giei și a forței de muncă, 
starea de indisciplină. A- 
semenea neajunsuri au 
fost subliniate și în dome
niul activității de construc- 
ții-investiții, în aplicarea 
mecanismului economico- 
financiar. Cauzele acestor 
neajunsuri, măsurile ce se 
impun pentru eliminarea 
lor trebuie analizate cu 
responsabilitate și în deta
liu în adunările generale 
ale oamenilor muncii din 
fiecare unitate economică. 
O deosebită atenție se cere 
acordată, așa cum se sub
liniază în indicațiile se
cretarului general la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R., creșterii producției 
fizice — în cazul unită
ților miniere sporirii ex
tracției de cărbune, gos
podăririi și dezvoltării pro
prietății întreprinderilor 
— extinderii mecanizării, 
folosirii integrale a capa
cităților de producție, creș
terii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității 
producției și creșterii con
tinue a eficienței econo
mice.

Asigurîndu-li-se un pro
nunțat caracter de lucru, 
adunările generale trebuie 
să prilejuiască afirmarea 
puternică a democrației 
ii. ncitorești, a hotărîrii 
unanime a colectivelor de 
muncă de a îndeplini in
tegral pianul pe 1983 și 
într; :ul cincinal, de a în
făptui neabătut sarcinile 
ce le revin din măsurile a- 
doptate de plenara C.C. al 
P.C.R., și indicațiile secre
tarului general al partidu
lui, în vederea sporirii 
contribuției municipiului 
nostru la înflorirea multi
laterală a patriei.

21.15 Revista literar-artis- 
tică TV.

21,35 Film artistic. Caru
selul. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor poloneze.

22.30 Telejurnal.

Sîmbătă, 30 iulie
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a

patriei. Popasuri în
Apuseni.

11,25 Cinci miliarde de oa
meni. Documentar.

11,45 Noi în anul 2000. 
12,00 Ora de muzică.
12,50 Tragerea de amor

tizare ADAS,
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
19,00 Telejurnal. întrece

rea socialistă în cins
tea marii sărbători.

19.15 Strălucită solie de 
pace, prietenie și co
laborare. Vizita pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în țări a- 
fricane (II).

20,00 Estrada estivală.
20,10 Teleenciclopedia. U- 

nivers subteran; E- 
voluția vieții i Caii 
huțuli.

20.30 Film serial ' Bulevar
dul Paulista. Ultimul 
episod.

21.15 Fantezii... fantezii.
22.15 Telejurnal,
22.30 Invitații televiziunii.
23.30 închiderea progra

mului.

17.35 Itinerar peruan.
17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20,20 înaltă răspundere și 

angajare pentru apli
carea fermă a pro
gramelor adoptate de 
plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1983. 
Forme de aplicare 
a acordului global în 
ramura construcți
ilor.

20.35 Melodii populare.
20.45 Fotograme din rea

litate.
21,25 Cinci miliarde de 

oameni.
21.45 Cenaclul „Flacăra” 

al tineretului revo
luționar.

22,30 Telejurnal.

a- 
pre- 

a 
în

cuprinși 
cursu ri 

Și

ESTE LĂUDABILA 
inițiativa vînzătorilor 
de legume și fructe de 
a desfășura un intens 
comerț stradal cu pro
duse de sezon. Mai pu
țin lăudabilă este preo
cuparea altor factori ca
re uită stivele de am
balaje cîteva zile prin 
centrul orașului. Le a- 
mintim noi că, totuși, 
centrul...

ÎN SEMESTRUL I, 
peste 300 de mineri de 
la.I.M. Paroșeni au ab
solvit cursul de perfec
ționare profesională or
ganizat în cadrul între
prinderii. La această 
mină este acordată 
tenția cuvenită și 
gătirii profesionale 
noilor încadrați, 
prezent, sînt 
la asemenea
90 de viitori mineri 
cite 40 de muncitori ca
re se pregătesc' să do- 
bîndească calificarea ea 
electricieni si lăcătuși.

PENTRU SUSȚINE
REA activității artisti
ce desfășurate de grupul 
vocal-instrumental „Gen- 
țiana”, comitetul U.T.C. 
de la mina Lupeni a a- 
chiziționat 
muzicale în 
52 mii lei.

TOT DE 
o inițiativă 
zarea circulației 
în centrul vechi a fost 
amenajată o parcare cu 
plată pentru autotu
risme, dotată cu apara
te de taxare.

O NOUA SERA 
fost amenajată în 
cinta din Iscroni a 
ției Valea Jiului 
i.P.E.G. Deva, prin 
forturi proprii și muncă 
patriotică. Sera este 
amplasată în mijlocul 
unei zone verzi cultiva
te cu flori și legume — 
o adevărată incintă mo
del, o carte de vizită a 
hărniciei sondorilor. 
(V.S.)
Rubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA

I 
I 
I 
!
I
I 
i
I 
l
I
I
I
I 
I
I 
I
I

11,05
11,35
11,45

Almanahul familiei. 
Moment folcloric.
Roman foileton. In 
viitoarea vieții. Epi
sodul 2.
Ecran de vacanță ; 
Desene animate. Po
vestiri din Pădurea 
Verde.
Telex.
Seara televiziunii cu
baneze.
Telejurnal.
Actualitatea ccono. 
mică.
Forum politico-ideo
logic.
La zi în 600 de 
cunde.
Seara televiziunii 
baneze.
Telejurnal.

Telefilmoteca 
ghiozdan : i
Episodul 11. 

duminical.
Film serial : Eneida.
Episodul 4.
Călătorii spre viitor. 
Telejurnal.
Epoca marilor 
făptuiri. 18 ani 
strălucite 
socialiste.
Melodii îndrăgite.
Film artistic. Spec
tacolul spectacole
lor. Premieră TV. 
Telejurnal.
Varietăți 
închiderea 
mulul.

13,00 Album
16,30

Programul
12,35

18,10
19,00
19,3(1

20,30
21,00

22,00
22,15
23,00

15,00
15,05

17,50
20,00
20,20

Luni, 25

instrumente 
valoare de

în
de 

împliniri

muz" cale, 
progra-

iulie

în limba

econo-

Telex. 
Emisiune 
maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.

20,30 A patriei cinstire. E- 
misiune de versuri.

20,40 Curier cetățenesc.

15,00
15,05

20,00
20,15

20,30

20,45

20,55

22,30

Miercuri, 27 iulie

16,00
16,05

16,30

16,40

se-

cu-

Telex.
Ecran de vacanță : 
Desene animate. Mai
muța de piatră. 
Episodul 
Tragerea 
preș.
Festivalul 
„Cîntarea

2.
pronoex-

național 
României”.

20,55

21,10

22,30

Stop-cadru pe 
pamond. 
Telecinemateca. 
ciul :
Comisarul 
în acțiune. 
TV. O

ma-

Ci-
Mari actori :

Maigret 
Premieră 
producție

franco-italiană. 
Telejurnal.

LA Lupeni, 
în moderni- 

auto.

Joi, 28

Telex.

iulie

11,00
11,05 Pași de
11,35
11,55

viață lungă, 
muzical.

Bulc-

Vineri, 29 iulie

15,00 Telex.
15,05 Chimiștii școlii în

competiție 
țională.

interna-

15,30 Emisiune 
germană.

in limba

17,25
17,35

Tragerea 
La volan.

loto.

17,50 1001 de seri.

a 
in- 

sec-
a 

e-

12,35

16,00
16,05

16,35

Matineu
Film serial : 
vardul Paulista. Epi
sodul 14.
Ecran de
Desene animate: 
cuța Nell.
Telex.
Ecran de vacanță. A- 
rabclla. Episodul 5.
Studioul tineretului.

vacantă
Mi-

20,00 Telejurnal.
20,15 Strălucită solie de 

pace, prietenie și co
laborare. Vizita pre
ședintelui Nicolae
Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în țări a- 
fricane (I).

21,00 Partid — stegar ne- 
înfrfnt !
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Artere de circulație și civilizație
l apte palpabile, cu o mare putere de convingere, prezente în marea majoritate a localităților de 

pc tot cuprinsul țârii, vin să ilustreze materializarea eforturilor, de o anvergură fără precedent, făcute de 
partidul și statul nostru pentru urbanizarea așezărilor oamenilor muncii. Deosebit de concludente sint 
faptele care atestă preocupările fructuoase din acest important domeniu Ia nivelul Văii noastre. Continuăm 
să înfăptuim înnoirea Petroșaniului, Lupeniului, Vulcanului, Petrilei, urbanizăm Uricaniul și Aninoasa, 
făurim centre civice noi. Cerințe de ordin funcțional ale sistematizării urbane moderne impun dezvoltarea 
puternică a arterelor de circulație, construirea în fiecare localitate a unor bulevarde mult solicitate și 
agreate de populație. Ilustrăm preocupările rodnice ale consiliilor populare din municipiul nostru în a- 
cest domeniu cu citeva imagini grăitoare, operă a celor 18 ani care au trecut de la Congresul al I\'-lea al 
partidului.

PETROȘANI, bule
vardul Republicii, cale 
centrală cu patru benzi 
de circulație, eu trotua
re largi, mărginite deo
camdată mai mult pe 
latura estică, de blocuri 
de locuințe cu magazine 
și unități de servire la 
parter. Noul vad de 
circulație și civiliza
ție socialistă al locuito
rilor Petroșaniului por
nește din Piața Victo
riei spre Livezeni. Pînă 
în prezent s-a construit 
tronsonul de la Mâleia 
pînă la intersecția cu 
strada Slătinioara; se 
lucrează la turnarea 'as
faltului pe tronsonul 
de la Slătinioara pînă 
la intrarea in cartierul 
Aeroport.

PETRILA, ca centru urban este edificator sim
bolizată de cartierele 8 Martie, 7 Noiembrie și M. 
Eminescu. Pe strada Republicii, artera centrală a 
orașului, se construiesc în prezent magazinul gene
ral și noi blocuri de locuințe cu magazine și spații 
pentru servicii. Din mijlocul cartierului 7 Noiembrie

VULCAN, bulevardul Victoriei, arteră j 
cu patru benzi de circulație pentru mij- I 
toacele de transport, trotuare și spații * 
verzi largi. Din traseul total delimitat i 
de intrarea în oraș și intersecția cu 
strada- Decebal și DN 66 A, este reali
zată porțiunea pînă în fața blocului 19 
din noul vad comercial al orașului. 
Constructorii de la șantierul local al 
T.C.H. continuă lucrările la porțiunea 
din fața blocului 3 B 3, iar detașamen
tele de tineri, veniți în sprijinul aces
tora, acționează pe taluzul de pe latura 
din amonte. împreună cu numeroasele 
blocuri de locuințe, cu magazine și spa
ții pentru servicii la parter, bulevardul 
Victoriei va contura în final noul cen
tru civic al orașului.

LUPENI. Noul centru civic al orașului Lupeni se conturează și el tot mai mult in zona denumită 
Bărbăteni. în jurul principalei artere de circulație — bulevardul Păcii —, s-au construit numeroase blo
curi cu apartamente spațioase și confortabile pentru mineri și ceilalți oameni ai muncii din oraș. în spa
tiile comerciale de la parterele blocurilor date recent în folosință s-au deschis magazine moderne, mult 
frecventate de populație.

Omul sfințește locul
Prin toamna lui ’82 la 

magazinul de legume și 
fructe nr. 25 din Petrila 
a fost numit gestionar Sa- 
vu Dinescu, om cu multă 
experiență în această me
serie. Din primele zile 
după preluarea magazi
nului s-a întronat ordinea 
și curățenia în magazin, 
s-au împrospătat vitrinele, 
dîndu-li-se un aspect plă
cut, atrăgător. în magazin 
se simte multă pricepere 
gospodărească în aranja-

rea și prezentarea mărfu
rilor. Gestionarul se ocupă 
cu multă grijă de buna a- 
provizionare, din magazin 
cumpărătorii puțind să-și 
procure întregul sortiment 
de legume proaspete de 
care au nevoie. Numai în 
perioada lunilor iunie și 
iulie s-au desfăcut către 
populație prin acest maga
zin 30 000 kg cartofi noi, 
20 000 kg roșii, 5000 kg ră- 
dăcinoase, 2000 legături 
gulioare, 10 900 kg castra

veți, 3000 kg fasole verde, 
15 000 kg ceapă, 10 000 kg 
mere și pere timpurii, 
15 000 kg piersici, lOuuO 
kg caise și multe alte pro
duse. Lucrătorii vînzători 
Gherghina Dinescu și Ion 
Ghițoaica, asigură servi
rea cu multă solicitudine 
a cumpărătorilor ce trec 
cu plăcere pragul acestui 
magazin.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent Petrila

spre intrarea in cartierul 8 Martie (în imaginea ală
turată), strada Republicii, prin lărgire, a început să 
capete trăsăturile caracteristice ale unui viitor tron
son de bulevard. Este darul pe care edilii orașului 
îl pregătesc pentru harnicii mineri și ceilalți locui
tori ai Petrilei.

Am vizitat, însoțiți de 
administratorul Ștefan
Plămadă, căminul de ne- 
familiști al I.M, Aninoasa. 
Ce am văzut ? în primul 
rînd un lăcaș dotat cu 
mobilier modern .și bine 
îngrijit care oferă tineri
lor mineri condiții optime 
de odihnă după orele de 
muncă din subteranul mi
nei. „Asigurarea unor con
diții de cazare ireproșabi
le constituie preocuparea 
noastră principală — ne 
declara administratorul. în 
această direcție sîntem in 
permanență sprijiniți de 
conducerea I.A.C.C.V.J. din 
cadrul combinatului minier 
care ne pune la dispoziție 
cu mare operativitate atît 
echipamentele noi pentru 
înlocuirea celor scoase din 
uz cit și materialele nece- 
sare activității curente . 
Genericul „Căminul — casa 
noastră'1 place și locatari
lor lui, în majoritate ti
neri mineri de la mina A- 
ninoasa, și creează în rîn- 
durile lor o atmosferă e- 
mulativă. Că este așa ne-a 
convins ordinea și curățe
nia desăvîrșite ce domneau 
în fiecare cameră în care 
am văzut mobilier confor
tabil si lenjerie imaculată.

Răspundem cititorilor
• PETRU PÎNZARU, 

Petroșani: Ne-ați relatat bi
ne ora plecării din Petro
șani, sosirii în stația Pe
trila, în care taxatoarea a 
închis ușa autobuzului î- 
nainte de urcarea tuturor 
călătorilor, numărul auto
buzului, dar ați uitat să 
notați ziua în care s-a 
produs. Lipsindu-ne de a- 
cest amănunt, nu am pu-

tut identifica pe cei vino- 
vați. Exact de aceeași da
tă ne-a lipsit și CONS
TANTIN GOEA din Petro
șani, care ne-a scris des
pre un caz similar petrecut 
în stația „Spital" Petroșani.

P.S. Și în aceste condi
ții, conducerea A.U.T.L. 
să reinstruiască taxatoa
rele care stau rău cu com
portarea civilizată față de 
călători 1

casa noastră
Inventarul, obiectelor de 
cazare este bogat și com
pletat de dotațiile pe care 
tinerii Ie au la dispoziție 
pentru o susținută activi
tate spirituală, educativ- 
distractivă. O largă încă
pere din interiorul cămi
nului. este amenajată drept 
club și dotată cu televizor, 
masă de tenis, diferite 
jocuri distractiv-recreati- 
ve. Biblioteca căminului 
le oferă tinerilor cartea 
preferată.

Cîțiva dintre tinerii lo
catari ai căminului ne-au 
spus : „Avem create toate 
condițiile in cămin și sîn
tem mulțumiți. La rîndul 
nostru, și noi avem obli-* 
gația de a menține curățe
nia și integritatea mobilie
rului fiindcă este vorba dc 
casa noastră".

în camerele 7, 12, 21 șî 
27 — cîteva dintre cele 
mai îngrijite — am discu
tat cu tinerii mineri Ion 
Pătrașcu, Vasile Istrate 
și Gheorghe Munteanu. Și 
ei ne-au spus că pentru 
a păstra curățenia și ordi
nea în camere fac de ser
viciu pi in rotație în fiecare 
zi.

Și exteriorul căminului 
ne-a convină că aici există 
fnînă de gospodar. Tinerii 
mineri au aranjat în fața 
casei lor ronduri în care 
au sădit trandafiri și alte 
flori. Cine străbate Ani
noasa și își aruncă privi
rea spre acest cămin ră- 
mîne îneîntat de ordinea 
și curățenia ce domnesc 
în jurul lui.

V. BELDIE,
V. HOINOIU

Pagină realizată de 
Tom a ȚAȚARCA

Foto : șt. NEMECSEK
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Vizita oficială 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zambia

Ceremonia semnării documentelor oficiale
(Urmare din pag. 1)

CC. ai P.CJt., ministrul a- 
fa erilor externe, și La- 
meck K.N. Goma, membru 
al parlamentului, minis

.Io: dimineața, progra
mul vizitei oficiale de prie- 
t ni" pe care tovarășul 
N olae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună 
cu tovarășa Elena 
C aușescu o întreprinde în 
Zambia, la invitația tova
rășului Kenneth David 
Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, și a 
doamnei Betty Kaunda, a 
inclus întîlnirea cu colecti
vele muncitorești din do
uă importante obiective e- 
conomice din țara africa
nă prietenă.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți de secretarul ge

trul afacerilor externe al 
Zambiei au semnat o con
venție privind evitarea 
dublei impuneri asupra 
veniturilor. Tovarășul Ște
fan Andrei și Lameck K.N.

Vizită la Kafue
neral al Partidului Unit 
al Independenței Națio
nale din Zambia. Humphry 
Mulemba, și soția sa.

O atmosferă de puternic 
entuziasm, de mare bucu
rie a caracterizat întîlnirea 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu cei ce 
își desfășoară activitatea 
în cadrul întreprinderii 
de produse chimice situa
tă în apropierea orașului 
Kafue.

în fața clădirii adminis
trative a întreprinderii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat, cu deosebit 
respect, de directorul ge
neral, C.M. Kapihya, de 
alte cadre de conducere 
ale acestei importante uni
tăți industriale zambiene. 
Cei prezenți au adresat 
calde cuvinte de bun ve

Goma, au semnat, de ase
menea, un acord privind 
cooperarea în domeniul 
transporturilor aeriene ci
vile.

nit tovarășei Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și 
aleasa considerație pentru 
activitatea sa ca om de 
știință de renume interna
țional.

La plecare, gazdele și-au 
exprimat din nou bucuria 
de a fi avut în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, arătînd 
că vor păstra cu emoție 
și mîndrie în amintirea 
lor această zi memorabilă.

Aceeași atmosferă însu
flețită se regăsește la ur
mătorul obiectiv al vizitei: 
Fabrica de produse textile 
din aceeași localitate.

Această unitate, care a 
beneficiat de o serie de 
importuri din țara noastră, 
numără, în prezent, 1800 
de muncitori.

Preparatele din pește sînt gustoase 
întregime asimilabile ;
Peștele este un aliment de bază, 
bogat în proteine, grăsimi, fosfor

și in

fiind
și vitaminele A-l-D;

■ De vînzare in magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, 
alimentație

♦

în unitățile GOSPODINA și de 
publică.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a tovară
șei Elena Ceaușescu, joi,
7Z/ZZZZZZZ//Z//ZZZ/ZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZ.l'Z/ZZ/ZZZ///Z/Z/ZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

R. P. Polonă
Ridicarea stării de asediu

VARȘOVIA 21 — Trimi
sul Agerpres transmite 1 
La Varșovia s-au încheiat, 
joi, lucrările Seimului R.P. 
Polone, care a dezbătut și 
aprobat documentele legis
lative de o deosebită im
portanță pentru mersul î- 
năinte al societății socia
liste poloneze. Luînd cu- 
vîntul, Henryk Iablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat, a anunțat hotărîrea

Cu prilejul comemorării 
a zece ani de la moartea 
lui Pablo Picasso, la Mu
zeul din Nîmes s-a deschis 
o mare expoziție cuprin- 
zînd numeroase lucrări ale 
celebrului artist.

Printre exponate se află 
unele care au fost dăruite 
muzeului de văduva lui 
Pablo Picasso și care se 
expun in premieră.

+
După cum relatează a- 

genția China Nouă, în a- 
propierea orașului Yiyang. 
șase țărani au descoperit o 
pepită de aur (92 la sută) 
în greutate de 1511,49 gra
me. De menționat că o pe
pită in greutate de 2 160.8 
grame, tot cu puritatea de 
92 la sută, a tost descope
rită în cursul lunii trecute 
la o distanță de numai 150

Dineu oficial
președintele Partidului U- 
nit al Independenței Na
ționale, președintele Repu
blicii Zambia, Kenneth Da
vid Kaunda, și doamna 
Betty Kaunda, au oferit 
un dineu oficial.

Consiliului de Stat privind 
ridicarea cu începere de 
la 22 iulie a.c. a stării de 
asediu instituită la 13 de
cembrie 1981. Seimul a a- 
probat hotărîrea Consiliu
lui de Stat.

Wojciech Jaruzelski,
prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri, a ros
tit o cuvîntare.

FAPTUL DIVERS

iwwiul 
de metri depărtare de lo
cul actualei descoperiri.

★
Un alt record, specific 

lumii occidentale, a fost 
bătut, duminică, la Alme
ria, în Spania, cînd o tî- 
nără de 24 de ani, Caty 
Contreras, a dansat con
tinuu 131 ore și un minut, 
depășindu-și cei mai apro- 
piați adversari : Antonio
Perez, 17 ani (130 ore) și 
Antonio Soler, 23 ani (cî- 
teva ninute mai puțin).

Agenția spaniolă EFE, 
care transmite știrea, pre
cizează că „întrecerea" s-a 
desfășurat într-o discotecă 
și că vechiul record mon-

Președintele Kenneth 
David Kaunda și președin
tele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, urmărite 
cu deosebit interes și sub
liniate cu aplauze în repe
tate rînduri.

în favoarea retragerii 
Spaniei din NATO

MADRID 21 (Agerpres). 
După ce săptămîna trecu
tă, Alfonso Guerra, vice
președinte al guvernului 
spaniol, s-a pronunțat 
ferm, într-un interviu a- 
cordat ziarului „El Pais", 
în favoarea retragerii țării 
din NATO, alți patru mem
bri ai guvernului i s-au a- 
lăturat. Este vorba de mi
niștrii culturii, educației și 
științei, sănătății și lucră
rilor publice și comunicați
ilor.

dial în materie era de 120 
ore.

★
Din cea mai fragedă co

pilărie, între consumul de 
sare și tensiunea arterială 
se stabilește o legătură di
rectă — a constatat un 
grup de medici olandezi.

Dr. Albert Hofman și 
colegii săi de la facultatea 
de medicină a Universită
ții Erasmus, din Rotter
dam, au făcut următorul 
experiment : din 476 de 
nou-născuți, 245 au primit 
lapte cu o cantitate nor
mală de sare, iar alți 231 
— lapte cu uri conținut de 
sare redus, similar laptelui 
matern. După șase luni de 
alăptare nou născuții din 
prima categorie aveau o 
tensiune mai mare decît 
cea de-a doua.

Fabrica de mă Iii se Lupeni
RECRUTEAZĂ

Q băieți absolvenți ai treptei I de liceu 
pentru Școala profesională a Liceului textil Hu
nedoara cu meseria de mecanic țesător.

Se asigură cazare și masă pe timpul școla
rizării.

ÎNCADREAZĂ
B băieți, absolvenți de liceu, pentru mese

ria de ajutori maiștri mecanici, țesători.
Relații se dau la sediul Fabricii de mătase 

Lupeni, strada „Viscozei“ nr. 1 Lupeni, tele
fon 501.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Marele șarpe ; 
Unirea : Comoara.

LONEA: A 4-a înălțime.
ANINOASA : Zestrea

domniței Ralu.
VULCAN — Luceafărul: 

în arșița nopții.
LUPENI — Cultural : 

Țapinarii.
URICANI f Plecarea 

Vlașinilor.
IV

15,00 Telex. 15,05 Să re
capitulăm împreună. 15,25 
Rezultatele tragerii loto.
15.30 Emisiune în limba 
germană. 17,30 Seara te
leviziunii poloneze. 20,00 
Telejurnal. 20,20 Actuali
tatea economică. 20,35 E- 
poca marilor împliniri. 
21,00 Sub steagul glorio
sului partid. 21,15 Seara 
televiziunii poloneze. Un 
disc, o melodie... Film 
artistic. Cafe rose. Pre
mieră pe țară. Producție 
a studiourilor poloneze.
22.30 Telejurnal.

Mica 
publicitate

VÎND urgent Trabant 
601 S. Informații telefon 
43067 sau 42173. (798)

V1ND Dacia 1100, stare 
perfectă 70 000 km. Infor
mații Petroșani strada Au
rel Vlaicu nr. 38. (810)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Datcu 
Mariana, eliberată de în 
treprinderea de morărit și 
panificație Petroșani. O 
declar nulă. (811)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Azam- 
firei Petru, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (813)

ANUNȚURI Dt FAMILIE

SIM1ON (Uțu) soț, Adrian fiul și rudele a- 
propiate anunță cu profundă durere încetarea din 
viață a iubitei lor soție și. mamă

1ANC ANA (Anișoara) 
înmormîntarea va avea loc sîmbătă, 23 iulie a.c. 

la ora 15 din strada Republicii nr. 107. (815)

COLEGII din cadrul sectorului aeraj de la I.M 
Aninoasa sînt alături de colegul lor Simion Ianc la 
încercarea grea pricinuită de pierdere! soției 

IA NC ANIȘOARA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (817)

LUC1CA, soție și Carmen fiică, anunță cu adîncă 
durere împlinirea unui an de cînd scumpul lor soț 
și părinte

DARIE GHEORGHE
le-a părăsit pentru totdeauna.

Nu-1 vom uita niciodată. (812)

FAMILIILE Costescu Doina, dr. Gănuță și ing 
Costescu mulțumesc pe această cale colegilor, prie
tenilor, colectivului de la C.F.R, vecinilor și tuturor 
celor care au fost alături de noi în dureroasele mo
mente pricinuite de pierderea scumpului și neuitatu 
lui nostru soț și tată

COSTESCU CONSTANTIN (Titi) (814)

-DACHA Și ADMlNlSIRAflA ; Petiojani, «ti. N. Bălcescu - 2, ieietoone * 16 62 (seciefonot), 4 16 63 4 2*64 (secții) IIPaRUL t (ipogrofio Petroșani, «ti, N daicejcu • 2


