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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 
în unele țări africane
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Omagiu OMULUI, 
celui ales de partid 

să conducă 
destinele tării♦

Congresul al iX-lea al partidului, mo
ment hotărîtor, determinant, plin de 
semnificații profunde în noua istorie a 
patriei noastre socialiste a încredințat 
conducerea partidului și a țării, OMULUI 
care, cu clarviziune revoluționară, a 
trasat contururile ferme ale prefacerilor 
înnoitoare ale viitorului nostru comunist, 
OMUL al cărui nume îl poartă cea mai 
fertilă perioadă din dezvoltarea României 
— EPOCA CEAUȘESCU.

Puternica personalitate a secretarului’ 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, promotor a tot 
ceea ce există în noua noastră societate 
socialistă, a inițiat și elaborat un amplu

proces de formare a omului nou, a o- 
mului care se identifică pe deplin cu un 
mod revoluționar de viață, gîndire și ac
țiune, a omului demn de noua societate, 
a omului care, prin munca, priceperea și 
voința lui a trasat noul chip al patriei.

MUNCA, izvorul tuturor bogățiilor și 
satisfacțiilor, MUNCA, factor esențial în 
făurirea unui mod superior de existen
ță, s-a perfecționat continuu, odată cu 
introducerea noilor tehnologii, a utilaje
lor moderne de mare productivitate. O- 
MUL își poate afirma plenar 
capacitatea sa creatoare doar în muncă,

(Continuare în pag. a 3-a)

înaltă prețuire, 
vibrante mesaje 
de recunoștință
Cu ocazia împlinirii a 18 ani de Ia istoricul Con

gres al iX-lea al partidului, din partea organelor și 
organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă din 
Valea Jiului, s-au trimis pe adresa C.C. al I’.C.R., a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, personal, în 
semn de profund omagiu, numeroase telegrame. Ele 
exprimă sentimentele de aleasă stimă, prețuire și a- 
dincă recunoștință a minerilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, față de partid și secretarul 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ales de 
Congresul al IX-lea prin voința întregului partid și 
popor să conducă destinele neamului nostru pe dru
mul glorios al construcției socialiste, al înfloririi mul
tilaterale a patriei.

„împreună cu întregul 
popor al României socia
liste, comuniștii, toți oa
menii muncii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului 
aniversează cu sentimen
te de profundă bucurie și 
mîndrie patriotică împli
nirea a 18 ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al 
partidului — moment ho
tărîtor în desfășurarea în

tregii opere a construcției 
socialiste din patria noas
tră, se arată în telegrama 
Comitetului municipal de 
partid. în perioada care a 
urmat după acest Congres, 
din inițiativa și cu contri
buția nemijlocită a dum
neavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

(Continuare in pag a 3-a)

1700 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan
Efervescența muncii creatoare, dorința de a în- i 

i tîmpina cu rezultate de seamă Ziua minerului și i 
i marea sărbătoare națională a poporului român — =
; 23 August — se manifestă la fiecare loc de muncă ! 
; din subteranele Văii Jiului.

La sfîrșitul zilei de 22 iulie, trei întreprinderi i 
miniere au raportat depășirea sarcinilor de plan ale i 

i zilei cu 1741 tone de cărbune. Pe primul loc în în- i 
trecerea pentru cit mai mult cărbune livrat econo- i 
miei noastre naționale, continuă să se situeze harni- i 
cui colectiv de la cariera Cîmpu lui Neag cu un j 
plus de 912 tone de cărbune, totalizînd, pe iulie, o i 
depășire a planului de peste 13 000 tone de cărbune i 
cocsificabil. Cu peste 675 tone de cărbune extras ; 
suplimentar sarcinilor de plan ale zilei de 22 iulie, i 
colectivul minei Lupeni se situează Și el la loc de i 
frunte : plusul acestei luni se ridică — și în cazul \ 
harnicilor mineri de la Lupeni — la peste 5300 tone 
de cărbune. Cel de al treilea colectiv care a înscris 
depășiri ale planului zilei de 22 iulie, este cel al 

i I.M. Paroșeni — plus 154 tone de cărbune — colec- 
; tiv decis să recupereze minusul de la începutul lunii.
. (Gh. O.)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au îna
poiat, sîmbătă după-amia- 
ză, în Capitală, după vizi
tele oficiale de prietenie 
întreprinse în Etiopia So
cialistă — la invitația to
varășului Mengistu Haile 
Mariam, președintele Con
siliului militar adminis

trativ provizoriu, președin
tele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului oame
nilor muncii din Etiopia, 
comandant suprem al ar
matei revoluționare a Etio
piei Socialiste ; Republica 
Zimbabwe — la invitația 
tovarășului Canaan Sodin- 
do Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe și a 
tovarășei Janet Banana, a 
tovarășului Robert Gabriel 
Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane

din Zimbabwe, primul mi
nistru al Republicii Zim
babwe, și a tovarășei Sally 
Mugabe ; Republica Popu
lară Mozambic — la invi
tația tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambic ; Republi
ca Zambia — la invitația 
dr. Kenneth D. Kaunda, 
președintele Partidului U-
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Plecarea din Mogadiscio
Sîmbătă, 23 iulie, a luat 

sfîrșit vizita oficială de 
prietenie în Republica De
mocratică Somalia, efec
tuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invita
ția tovarășului Mohamed 
Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre

ședintele Republicii Demo
cratice Somalia. Desfășu
rată sub semnul înaltei sti
me și deplinei încrederi re
ciproce, ce caracterizează 
relațiile dintre cele două 
partide și țări, noua întîl- 
nire la nivel înalt româno- 
somaleză s-a încheiat cu 
rezultate rodnice, înscriin- 
du-se ca o contribuție de 
cea mai mare însemnătate 
la adîncirea și diversifica
rea pe mai departe a bu
nelor raporturi dintre po
poarele român și somalez,

în folosul reciproc, al cau
zei păcii și colaborării în
tre toate națiunile lumii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cererea zia
riștilor prezenți pe aero
port, a făcut o declarație 
de presă, subliniind că vi
zita s-a încheiat cu rezul
tate deosebit de bune.

La ora 12,15, ora locală, 
aeronava prezidențială ro
mânească a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Bucu
rești.

1N SPIRITUL HOTĂRÎRILOR PLENAREI C.C. AL P.C.R.,

AL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Condiția prioritară a unor realizări 
sporite la extracția cărbunelui — 

întărirea disciplinei
în unitățile economice 

din orașul Vulcan, măsu
rile recent adoptate de
conducerea partidului șl
statului — cu privire la
întărirea autoconducerii 
muncitorești, perfecționa
rea mecanismului econo- 
mico-financiar și a siste
mului de retribuire au fost 
primite cu mult interes. 
Conținutul lor științific, 
orientarea spre eficiență 
și rentabilitate le situează
— ca un complex unitar
— în centrul politicii de 
creștere a producției ma
teriale, de dezvoltare a

proprietății socialiste și 
creșterea bunăstării mase
lor.

încă din primele zile 
după publicarea lor în pre
sa centrală, a fost expri
mată opinia de adeziune și 
aprobare deplină a mine
rilor și celorlalți oameni 
ai muncii, izvorîtă din con
vingerea că prin aplicarea 
lor vor fi înfăptuiți noi 
pași pe calea progresului 
economic și social. Dar, 
s-a mai arătat cu multă 
luciditate, că aplicarea mă
surilor nu se va face de la

sine, fără o intensă muncă 
politică, organizatorică, 
fără o preocupare susținu
tă pe linie educativă. Ac
țiunile educative vor tre
bui orientate spre conștien
tizarea tuturor membrilor 
formațiilor de lucru asu
pra conținutului realist 
al acestor măsuri, a impor
tanței lor economice și a- 
vantajelor ce le creează 
prin organizarea activită
ții în concordanță cu prin-

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3_a)

ZIUA CONSTRUCTORULUI
moment cu profunde semnificații 
în viața economică a municipiuluiA

fin pagina a 2 a)

Adunări 
festive

Ieri, în sala Casei de 
cultură din Petroșani a 
avut loc o adunare fes
tivă prilejuită de săr
bătorirea Zilei construc
torului. Au participat 
reprezentanți ai șantie
relor din întreaga Vale 
a Jiului și alți oameni 
ai muncii.

Omagiind munca har
nicului detașament al 
constructorilor, tovară
șul Romuluț Dragoș, se
cretar al comitetului 
municipal Petroșani al 
P.C.R., a transmis un 
salut călduros și felici
tări din partea Comite
tului municipal de partid 
și a Consiliului popular 
municipal. Au fost sub
liniate succesele obți
nute de constructori în 
munca de înfăptuire a 
obiectivelor de inves
tiții economice și so- 
cial-culturale. A fost 
transmis, constructori
lor din Valea Jiului, Me
sajul Biroului Comite
tului județean Hune
doara al P.C.R.

Adunări festive dedi
cate Zilei constructoru
lui au avut loc și in al
te localități ale munici
piului Petroșani.



2 s t e i 5 o I rața DUM1MCĂ, 24 IULIE 1983

ZIUA CONSTRUCTORULUI

din
se 

cu- 
lor.

mai 
le 

constructorii

Astă’i, cînd în întrea
ga țară se sărbătorește 
Ziua constructorului,
ham ici i con st ructori i 
municipiul Petroșani 
pot minări pc drept 
vini cu realizările
Pe șantierele obiective
lor social-culturale, de la 
începutul acestui an pi
uă în prezent, au fost 
predate beneficiarilor a- 
proape 500 de noi apar
tamente, frumoasa și mo
derna clădire a Teatru
lui din Petroșani, liceul 
economie și de drept ad
ministrativ, cantine-fes- 
taurant la Lupeni și 
Vulcan, multe alte obiec
tive tehnico-edilitare. Su
te de alte apartamente 
se află în diferite stadii 
de execuție. Cele 
însemnate realizări 
raportează
din Petrila, care au pre
dai beneficiarului 40 de 
apartamente peste sar
cinile de plan din pri
ma jumătate a anului și 
constructorii din 
șani, cu 21 de
mente construite 
mentor 
plan. Pentru 
la obținerea acestor 
cese merită cuvinte 
laudă constructorii 
formația condusă 
maistrul Valentin 
din Petrila, cei din 
pele în fruntea i 
se află dulgherul Gheor
ghe Neagoie,
Dumitru Postolache, 
zaicarul Gheorghe 
vu, formațiile de 
ale maiștrilor Petre 
ma, Ilie Catilina, 
Trantea, Constantin 
hăilescu. Viorel Cimpoa- 
ia din Petroșani. Rezul
tate deosebite în muncă 
au obținut și constructo
rii din formațiile de zi-

Petro- 
aparta- 

supli- 
prevederilor de 

contribuția

conduse de Gheor-dări 
ghe Radeș și Tudor San
du din Lupeni, montării 
de prefabricate din e- 
ehipa lui Constantin Sîn- 
georzan, instalatorii din 
formațiile lui Constantin 
Tonciu și Paraschiv Frîn- 
cu din Lupeni și Vulcan, 
conducătorul auto 
xandru Duță, 
din formația lui 
Faluveghi de la 
Livezeni și mulți

Pe șantierele
fiilor miniere, primul loc 
in întrecerea socialistă 
îl dețin constructorii din 
cadrul șantierului 4 Lu
peni al I.C.M.M. Petro
șani. Intr-un răstimp 
scurt, constructorii de pe 
șantierul puțului cu schip 
din Lupeni au 
fundațiile și au 
structura de 
a stației de presortare, a 
stației unghiulare, a

Ale- 
lăcătușii 

Andrei 
S.U.T. 
alții.

instala-

turnat 
ridicat 

rezistență

^oratorului pentru probe 
de cărbune și a culoarelor 
de benei transportoare, o 
lucrare complexă de care 
depinde punerea în func
țiune a noului flux teh
nologic din mina Lupeni 
pînă în preparație. Pe pa
noul fruntașilor de pe a- 
cest șantier figurează la 
loe de cinste constructorii 
din formațiile conduse de 
Nicolae Dragoș, Geza 
Kiss, Toma Achiriloaiei, 
Gheorghe Pavalache, Io
sif Borșodi, Tudor Cără- 
van, Emeric Fazakas.

La Petrila, datorită 
forturilor deosebite 
constructorilor din 
drul șantierului I 
I.C.M.M., s-au pornit 
probe tehnologice < 
două linii moderne 
preparare a cărbunelui 
pentru semicocs. Printre

i e- 
ale 
ca-

al 
in 

cele 
de

cei harnici, pe acest șan
tier se numără construc
torii 
duse 
colac 
naru,
Boboc, Francisc 
Alexandru Szabo, 
ghe Gîrban, 
nu, Neculai 
Gheorghe Vasile, 
Știucă și mulți alții.

Prin faptele lor 
muncă, 
minții îngemănată cu pu
terea brațelor și a tehni
cii, constructorii, alături 
de ceilalți oameni ai 
muncii se pot minări că 
au înfăptuit prezentul so
cialist, și făuresc viitorul 
prefigurat cu îndrăznea
lă și înțelepciune de 
partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Viorel STRĂUȚ

din formațiile con- 
de Petru Albu, Ni- 
Bîrlad, Paul Jugă- 
Ioan Dobre, Vasile 

Nistor, 
Gheor- 

Ioan Gruia- 
Zaharia, 

Ilie

de
prin iscusința

1 

ț

I 

l
1

‘l

ÎNTREȚINEREA apartamentelor 
implică atît responsabilitatea 

socială, cit și edu iația cetățenească
A fi bun gospodar im

plică o conduită constantă, 
egală în orice împrejura
re, 
cu 
Vulcan această idee 
foarte actuală deoarece 
rau, pînă nu demult, 
apartamente nelocuite 
torită unor stricăciuni 
fectuate de cine ? Tot 
locatari. Pentru a cunoaște 
detalii despre această si
tuație și modul cum se ac
ționează am vorbit cu to
varășul Nicolae lonașcu, di
rectorul E.G.C.L. Vulcan.

— In starea actuală 
a acestor apartamente 
și unitatea dumnea
voastră are o responsa
bilitate însemnată pen
tru că, este știută re
glementarea legală ca la 
plecarea locatarului să 
se verifice starea lo
cuinței. S-au respectat 
aceste prevederi legale?

— Desigur, pentru 
s-au făcut imputări 
peste 72 000 lei. lată 
teva exemple de răi 
podari : Velea Vasile 
da Șt. O. Iosif, blocul 
apartamentul 45) — i s-au 
imputat 4635 Iei; șantieru
lui Energomontaj din Bucu
rești — peste 20 000 lei ; 
Slabu loan (strada Emi- 
nescu, blocul 8, aparta
mentul 2) — 4700 lei ; Gri- 
gore Dumitru (strada 
O. Iosif, tot blocul 5, 
care nc-a creat cele 
multe necazuri) — 851 
Mai sînt și alții : Doghină 
Alexandru, Ambruș Ște
fan, Roșu Anton, cu toții 
au locuit pe strada Șt. O. 
Tosif.

•— In grija sa conti
nuă pentru om, partidul 
și statul nostru inves
tesc, mari valori în
construirea apartamen
telor. Dacă unii oa
meni, așa cum ați spus, 
nu prețuiesc aceste efor
turi, ce a întreprins, 
cum acționează E.G.C.L. 
Vulcan ?

— Echipele noastre de 
muncitori se află acum 
concentrate în micro 33, 
cartierul Straja cum i se 
mai spune mai nou. Pînă 
acum au fost reparate 37 
apartamente. Cauzele prin
cipale care au dus la a- 
ceastă situație sînt atitu
dinea, comportamentul u-

pornind (sau sfîrșirtd)
îngrijirea locuinței. în 

este
e-

184 
da- 

e- 
dc

nor locatari care nu știu 
sau nu vor să folosească 
dotările, instalațiile în mod 
corect și civilizat. în 
ceasta zonă lucrează 3 
chipe de instalatori 
schimbarea coloanelor
PVC cu altele din fontă și 
oțel), 6 
zidari și zugravi. Pînă 
sf' -șitul anului sperăm 
încheiem acțiunea

a
mente și, totodată, 

mai multă

a- 
c- 

(la 
din

dulgheri-tîmplari,
la
sa

re-
parare acestor

de 
aparta- 
să do- 
exigen- 
modul

vedim 
ță în a controla 
cum sînt gospodărite. Nu
mai în acest fel preîntîm- 
pinăm situații asemănă
toare cu cea de acum.

— Cu ce rezultate e- 
conoinicc a încheiat tri
mestrul unitatea de gos
podărie comunală și lo- 
cativă din Vulcan, înfi
ințată Ia 1 aprilie ?
—Preocupările noastre 

prioritare au fost repara
țiile la apartamente, cu
rente și capitale, construi
rea a două puncte termi
ce, dotarea cu utilaje ne
cesare specificului muncii 
noastre. Avem oameni har
nici, care dovedesc în 
mod continuu responsabi
litate pentru munca lor, de 
mare importanță socială. 
Iată și de ce avem rezultate 
economico-financiare bune • 
producția globală, gospo 
daria comunală, întreți
neri străzi, parcuri și zone 
verzi, gospodăria locativă, 
prestări servicii în cons
trucții, construcții montaj 
sînt indicatori realizați și 
chiar depășiți.

— Că orașul Vulcan 
este bine îngrijit se 
poate vedea, dar ce lu
crări mai importante 
s-au realizat ?

— Au fost izolate 15 
terase, s-au rezolvat 74 de 
apartamente care prezen
tau fenomenul de condens, 
s-au rezolvat 14 subsoluri 
termice. Lucrările efec
tuate în această perioadă 
sînt apreciate pentru cali
tatea lor, trebuind să ac
ționăm pentru perfecțio
narea relațiilor cu publicul, 
în așa fel îneît să putem 
soluționa operativ orice 
sesizare, preîntîmpinînr' 
situațiile mai complexe.

T. SPĂTARU

Modernul complex comercial

•c'

Chir a 
i echi- 
cărora

zidarul 
•mo- 

Beți- 
lUGI'U 
Cos- 
Ion 
Mi-

Intoxicația cu ciuperci Fruntașii secției

că 
de 
cî- 

gos- 
(stra-

5,

și

Șt. 
cel 

mal 
lei.

Se cunosc peste 50 de 
varietăți de ciuperci toxi- 
ee. Singurul mijloc de a 
evita consumarea acestora 

• este recunoașterea celor 
comestibile. Nu trebuie a- 
cordată nici o importanță 
probelor populare, nești
ințifice, de identificare 
supra ciupercilor 
toare.

Intoxicațiile i 
rapidă la 1/2 
—2 ore de la 
i nge'rare prin 
dureri abdo
minale, văr
sături, diaree, 

sînt în general 
grave, dacă se 
le de combatere 
într-un timp cit mai scurt, 
și anume : toți consumato
rii vor face urgent spălă- 
turi gastrice cu purgativ 
solid ori cărbune animal. 
La nevoie, în caz de pier
deri mari de lichide, se 
vor face perfuzii cu solu
ții saline, sub suprave
gherea medicului.

Intoxicațiile în- 
recile abdominale, 
sînt însoțite de U: 
gurii, midriază 
mari), sau mioze (pi

a-
otrăvi-

cu apariție

Sfatul medicului
mai puțin 
iau măsuri- 

indicate

?are du- 
diareea 

căciunea 
(pupile 

pile mic
șorate), agitație, delir, ha-

lucinații, stare ebrioasă — 
comă, sînt deosebit 
grave, chiar mortale.

Foarte periculoasă 
ciuperca ce produce 
dromul muscarinian ( 
ral), manifestat prin 
persecreție salivară, nazală, 
bronșică, transpirații, lă- 
crimare, tulburări vizuale, 
colici abdominale.

Cînd simptomele' apar 
tardiv 
—12—24 
chiar 40 
după ingerare, 
evoluția este 
foarte gravă, 

cele mai multe cazuri sînt 
mortale.

Laboratorul 
miologie 
interzice 
cilor pe 
zație.

Cetățenii să nu consume 
decît ciuperci cunoscute 
comestibile. Și chiar cele 
comestibile să fie bine spă
late, fierte și apoi gătite 
(apa se aruncă).

La orice simptom, 
bolnav va fi adus la 
gența spitalului.
Dr. Filomela HOGMAN, 
medic specialist interne

de

este 
sin- 

(sudo- 
hi-

de epide- 
are sarcina de a 
vînzarea ciuper- 
piață fără autori-

I
I
*
I
I

INVITAȚIE LA PEȘTE
RA BOLII. La fiecare sfir- 
șit de săptămînă, în deco
rul tonifiant de 
Bolii, colectivul 
condus de Iuliu 
sigură tuturor

la Peștera 
cabanei, 

Dcneș, a- 
oaspeților 

o primire frumoasă. Invi
tația este, deci, făcută 1

satului Cîmpu Iui Neag 
trece prin lucrări ample 
de amenajare. Pînă la ora 
actuală s-a finalizat beto- 
narea pe o distanță de a- 
proape 3 km din punctul 
Buta, pînă la podul de 
peste Jiu de lîngă Romat- 
ca. Lucrările avansează 
într-un ritm susținut, spre 
zona de sub barajul Valea 
de Pești.

k
APROPOS DE DRU

MURI. Vechiul drum al

Recent, oamenii muncii de la Secția Petroșani a 
Autobazei C.M.V.J., întruniți in ședință de sindicat, 
au confirmat fruntașii în întrecerea socialistă pe pri
mul semestru al acestui an. In urma rezultatelor bu
ne obținute în producție, au fost declarați fruntași 
șoferii Adalbert Szocs, Andrei Novac, mecanicii An
ton Kovacs. Liviu Mariș, Constantin Geacă și Cornel 
Voinea.

V. BELDIE, coresp.

Șeful atelierului repa
rații locomotive Gheor
ghe Pop urmărește mo
dul în care o parte din 
echipa de întreținere 
condusă de Grigore 
Ciocîrlan efectuează re
vizia unei locomotive e- 
lectrice ce urmează să 
pornească la drum din 
depoul C.F.R. Petroșani.

EXCURSIE. Pentru zi
lele de miercuri 27 și joi

28 iulie, pensionari
din organizația de partid 
nr. 3 cartier Petroșani, vor 
participa la o excursie de 
agrement pe ruta Hațeg — 
Caransebeș — Herculane 
— Drobeta Tr. Severin — 
Tg. Jiu. Este o inițiativă 
frumoasă a biroului orga
nizației de bază. (T.T.)

VIDEODISCOTECĂ. Du
pă cum ne-a informat Ioan 
Vraja, din cadrul A.S. Mi
nerul Lupeni, videodisco-

teca, instalată în sala 
sport a clubului sindicate
lor din localitate, își con
tinuă activitatea. Zilnic, 
între orele 18—22 tinerii au 
posibilitatea de a urmări 
casete înregistrate cu mu
zică disco și country, filme 
artistice (la alegere), nume
re de circ, curiozități etc. 
(T.A.)

PIONIEREASCA. Lău
dabilă inițiativa Casei pio
nierilor din Vulcan de a 
organiza, periodic, con-

cursuri de caricaturi pentru 
gazeta de perete „Sema
for". Cristian Golumbea- 
nu, Adrian Kronkos, Va
lentina Opra și loan Dră- 
șel sînt doar cîțiva dintre 
membrii colectivului care 
contribuie activ la realiza
rea fiecărei ediții a acestei 
forme de propagandă vi
zuală. (G.O.)

troșani, în fiecare zi,
amenajează o tonetă de 
desfacere a produselor de 
cofetărie și patiserie, mici 
gustări și răcoritoare în 
fața unității. Vînzările zil
nice se ridică la sume în
tre 2 și 7 mii lei. (T.R.)

I (
I

COMERȚ STRADAL. Bu
nă inițiativa colectivului 
de lucrători comerciali de 
la barul „Central" din Pe-

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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CULTURA SOCIALISTA 
cadru de afirmare si dezvoltare 

a capacității creatoare 
a oamenilor muncii

Congresul al lX-lea al 
partidului a marcat, ine
galabil și definitoriu in
trarea patriei noastre în- 
tr-o epocă nouă care, o- 
dată cu trecerea anilor, 
a relevat marile virtuți 
revoluționare ale condu
cătorului nostru, făcînd 
ea această perioadă să se 
numească „E P O C A
CEAUȘESCU". Acești 18 
api sînt anii cei mai în
floritori din istoria pa
triei, ai promovării nou
lui in toate domeniile 
de activitate. Și in cul
tura noastră socialistă, în 
activitatea cultural-artis- 
tică s-au produs mutații 
profunde, care au condus 
la mobilizarea mai largă 
a oamenilor muncii la ac
țiunile politico-ideologi- 
ce, cultural-artistice și e- 
ducative, menite să im
pulsioneze realizarea sar
cinilor economice.

Un tablou cuprinzător 
al vieții cultural-educati
ve în Valea Jiului, 
al posibilităților multiple 
de dezvoltare și înflorire 
<i personalității umane 
prilejuiește satisfacții de

pline. Cadrul unor multi
ple manifestări cultural- 
artistice și educative /— 
inițiativă strălucită a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei1' a polarizat toate
forțele artistice intr-o
mișcare de prestigiu, ca
re s-a amplificat ediție de 
ediție, prin participarea 
numeroasă și de calitate 
a creatorilor de bunuri 
materiale, la actul de 
creație și interpretare ar
tistică. De curind s-a tras 
cortina peste actuala edi
ție a festivalului, în ca
drul căreia Valea Jiului 
a fost reprezentată la fa
za republicană cu un nu
măr de 16 formații artis
tice. In cadrul generos al 
festivalului muncii și 
creației, în Valea Jiului 
se desfășoară, an de an, 
acțiuni devenite tradițio
nale ca „Nedeia vulcă- 
neană", „Cîntecul adîn- 
cului", „Salonul umoru
lui", Festivalul obiceiu
rilor laice „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiu

lui”. Luna manifestări
lor politico-ideologice, 
cultural-artistice și spor
tive „Laudă omului mun
cii și creației sale", care 
au un tot mai pronunțat 
caracter de masă.

La toate acestea se a- 
daugă acțiunile întreprin
se de Teatrul de stat 
„î’alea Jiului", de Muzeul 
mineritului, de Școala 
populară de artă, de Fi
liala Uniunii artiștilor 
plastici, de cercurile și 
cenaclurile literare din 
localități care contribu
ie la educarea omului, la 
crearea profilului său 
moral, conturat de-a lun
gul secolelor în lumina 
omeniei strămoșești, pro
fil care se îmbogățește cu 
un profil politic, caracte
rizat de conștiința actu
lui participativ, de condi
ția de producător, pro
prietar și beneficiar al 
valorilor materiale și 
spirituale, conștiință care 
contribuie efectiv la dez
voltarea permanentă a 
societății noastre socia
liste.

Mircea BUJORESCU

Omagiu OMULUI, celui ales de 
partid să conducă destinele tării

(Urmare din pag. I)

în munca de zi cu zi recu- 
noseîndu-i dreptul la o 
viață demnă, iar munca ii 
dă dreptul să aspire la un 
nivel de trai tot mai ridi
cat. Omul nou, omul de 
omenie, făuritor al propriu
lui destin și al celor din 
jurul său, al societății în 
care muncește și trăiește 
este cunoscut numai în 
procesul muncii. „Numai 
in muncă îl poți cunoaște 
cu adevărat pe om“ spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, OMUL care 
prin munca și viața sa, 
prin activitatea-i neobosi
tă și continua luptă pen
tru înflorirea țării și bu
năstarea poporului consti
tuie cel mai viu și mai în- 
suflețitor exemplu pentru 
omul nou, al societății 
noastre socialiste.

Situînd omul în prim- 
planul preocupărilor sale, 
făcînd din el, din om, 
punctul central al întregii 
activități, partidul a ela
borat mai ales în anii care

Condiția prioritara a unor realizări
(Urmare din pag. I)

cipiul rentabilității maxi
me. Opiniile exprimate au 
mai scos în evidență că 
prin aplicarea acordului 
global și introducerea con- 
tractului-angajament va 
deveni incompatibilă cu 
cerința disciplinei, toleran
ța manifestată în mod re
petat față de cei care să- 
vîrșesc abateri, care fac 
absențe nemotivate sau nu 
folosesc integral timpul de 
lucru.

în consens cu aceste o- 
pînii — care ilustrează ati
tudinea înaintată, comba
tivitatea și maturitatea 
politică a colectivelor — 
a fost întreprinsă o exi
gentă analiză asupra cau
zelor care în semestrul I 
au determinat nerealizări 
de plan la cele două în
treprinderi miniere de pe 
raza orașului. Una dintre 
cauze a constituit-o starea
disciplinară scăzută și, prin
această prismă, 
țiile de partid, 
le sectoarelor, 

organ iza- 
conduceri- 

cadrcle
tehnico-inginerești își re
găsesc îndatorirea de a
acționa pentru statornici
rea unui climat de disci
plină exemplar. în semes
trul 1 au fost înregistrate

au urmat celui de-al IX-lea 
Congres un adevărat pro
gram, deosebit de complex 
și atotcuprinzător, temei
nic fundamentat științific, 
de creștere a bunăstării 
poporului. Asigurarea drep
tului la muncă și a locu
rilor de muncă, îmbunătă
țirea condițiilor de locuit, 
accesul la învățămînt și 
la cultură, la educație, a- 
sigurarea asistenței sani
tare, sint factori esențiali 
spre care și-a orientat în
treaga activitate revolu
ționară partidul nostru în 
frunte cu cel mai iubit 
și mai stimat fiu al popo
rului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Oamenii Văii Jiului, pre- 
țuiți de conducătorul în
cercat, de revoluționarul 
clarvăzător pentru munca 
și devotamentul lor, au 
cunoscut, au trăit din plin 
marile prefaceri înnoitoa
re care au cuprins, alături 
de întreaga țară și bazinul 
nostru carbonifer. Procesul 
înnoitor care și-a pus pu
ternic amprenta pe dez
voltarea fără precedent a 
mineritului Văii, tehnica

5386 absențe nemotivate la 
mina Vulcan și 3398 la 
mina Paroșeni. în corela
ție cu aceste cifre pot fi 
puse și nerealizările la 
productivitatea muncii, de 
228 kg/post, la mina Vul
can, și 265 kg/post la mi
na Paroșeni — pentru a 
înțelege că îmbunătățirea 
coeficientului de prezență 
și de utilizare a fondului 
de timp — deci, întărirea 
disciplinei — reprezintă 
resurse deosebit de impor
tante ale creșterii realiză
rilor la extracția cărbune
lui.

In mod obiectiv, așa cum 
ne îndeamnă secretarul ge
neral al partidului și cum 
se desprinde din spiritul e- 
xigent al recentelor hotă- 
rîri, trebuie să ne referim 

■și la disciplina tehnolo
gică. La mina Paroșeni a 
fost diminuată linia de 
front activă datorită nerea
lizări i din timp a unor 
lucrări de pregătire. A- 
ceastă deficiență a fost 
constatată și la unele sec
toare ale minei Vulcan. 
Nu au fost soluționate la 
timp unele probleme ale 
organizării și desfășurării 
fluxului de transport, iar 
aprovizionarea locurilor de 
muncă a fost neritmică. O

nouă, complexele utilaje 
introduse în subteran, a-
pariția a noi locuri de
muncă și alte domenii de
activitate, au determinat
în mod firesc profundele 
prefaceri, recomandări în 
gîndirea și sensibilitatea 
oamenilor, a condus la a- 
pariția de noi prefaceri, la 
o mai bună pregătire, la o 
mai bună perfecționare 
profesională, la transfor
mări în atitudinea omului 
față de muncă și societate.

Drumul deschis de Con
gresul al IX-lea, drumul 
muncii creatoare, al abne
gației, al dăruirii, al fău
ririi unei noi societăți, so
cietatea omului nou și 
pentru oamenii demni de 
noua societate îl par
curgem cu întreaga noastră 
ființă, uimind cu devota
mentul faptelor, conducăto
rul nostru încercat și călit 
în lupta pentru o viață li
beră și mereu mai bună, 
cel mai bun și demn fiu 
al țării, și ales de țară să-i 
conducă destinele spre viito
rul luminos, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU.

seamă de cadre tehnico- 
inginerești, repartizate pe 
brigăzi nu s-au preocupat 
cu toată răspunderea de 
rezolvarea problemelor î- 
vite la front, sau pe tra
seele de transport, iar lip
sa lor de preocupare a 
condus la rămînerea sub 
plan a unui mare număr 
de formații de lucru. Sint 
brigăzi în care normele 
de muncă, sarcinile luuare, 
nu sînt cunoscute de toți 
muncitorii, neajuns de ca
re sînt strins legate rămî- 
nerile lor în urmă.

Prin prisma exigențelor 
actuale, organizațiile de 
partid, conducerile colecti
ve vor acționa cu deosebi
tă răspundere pentru în
tărirea climatului de dis
ciplină, pentru promova
rea exigenței și combativi
tății față de orice abatere 
de la normele producției 
și ale muncii. O activitate I 
pătrunsă de disciplină în 
care toate brigăzile, toate , 
cadrele tehnico-ingine- ; 
rești să dea măsura anga
jării plenare, va conduce 
la îmbunătățirea realiză
rilor, la creșterea continuă i 
a producției de cărbune și, ■ 
implicit, la crearea premi- ; 
selor pentru noi măsuri de ’ 
creștere a bunăstării.

(Urmare din pag. I) 

au fost întreprinse cele 
mai cutezătoare măsuri 
pentru așezarea economici 
românești pe baze noi, mo
derne, inaugurîndu-se o e- 
tapă fără precedent în Is
toria milenară a poporu
lui, bogată în cele mal 
rodnice împliniri socialiste, 

împliniri fără precedent 
vedem și la noi, în Valea 
Jiului Minele noastre, o- 
rașele din bazinul nostru se 
află cu prioritate în aten
ția partidului, a dumnea
voastră personal, „Mine
rul de Onoare al țării", ca
re ne-ați vizitat de mai 
multe ori, ne-ați indicat, 
chiar în abataje, căile pe 
care trebuie să stăruim 
pentru modernizarea și 
dezvoltarea mineritului car
bonifer. Am beneficiat de 
un mare sprijin material 
pentru dotarea modernă a 
minelor, creșterea produc
ției și a productivității, 
în condițiile reducerii e- 
fortului fizic, dispunem 
și în continuare de un 

program cuprinzător în 
baza căruia vor fi obținu
te importante creșteri ale 
realizărilor fiecărui colec
tiv minier”. Raportlnd roa
dele eforturilor colective
lor miniere în înfăptuirea 
sarcinilor și indicațiilor 
secretarului general al 
partidului privind crește
rea producției de cărbune, 
succesele pe care oamenii 
muncii din Valea Jiului le 
închină împlinirii celor 18 
ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, în 
telegramă se subliniază în 
încheiere că „aceste reali
zări sînt expresia stimei și 
dragostei ce v-o purtăm, 
tovarășe secretar general, 
a recunoștinței față de gri
ja părintească ce ne-o pur- 
tați, a angajării noastre 
ferme de a înfăptui neabă
tut politica internă și ex
ternă a statului, indicațiile 
dumneavoastră înțelepte 
și sarcinile ce ni le trasați, 
contribuind astfel la acce
lerarea ritmului de dezvol
tare multilaterală a pa
triei, la înfăptuirea lumi

noaselor obiective stabili
te de Congresul al Xll-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului".

„Pentru noi, oamenii a- 
cestei vetre de cărbune 
tradițional, anii de cînd vă 
aflați, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, în 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

înaltă prețuire, vibrante 
mesaje de recunoștință

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,

fruntea partidului și sta
tului înseamnă anii celor 
mai adînci transformări șl 
virtuți, se arată în tele
grama Combinatului mi
nier Valea Jiului. Sînt 18 
ani în care producția de 
cărbune — acest incandes
cent combustibil al țării, 
indispensabil și imperios 
necesar — s-a dezvoltat 
continuu și în proporții ne

bănuite altădată". Odată cu 
felicitările și expresia ce
lor mai alese sentimente 
de dragoste și recunoștin
ță, telegrama dă glas anga
jamentului ferm al mine
rilor Văii Jiului de a în
făptui neabătut sarcinile 
trasate de secretarul gene- 

ral al partidului pentru 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune, în ve
derea asigurării indepen- 
ței energetice a țării.

„în anii celor mai rod
nice înfăptuiri socialiste pe 
care le-a cunoscut patria 
noastră în cei 18 ani care 
au trecut de la Congresul 
al lX-lea, se arată în te
legrama Comitetului oră

șenesc de partid Petrila, 
localitatea noastră a cu
noscut profunde transfor
mări înnoitoare." Ca urma
re a indicațiilor și îndem
nurilor pe care dumnea
voastră, mult stimate to
varășe Nieolae Ceaușescu, 
personal le-ați dat, s-au 
realizat schimbări struc
turale în viața economică 
și socială a orașului. An 
de an a sporit producția 
de cărbune, an de an s-a 
schimbat înfățișarea ora
șului. Toate acestea au 
fost posibile datorită grijii 
permanente pe care dum
neavoastră ați acordat-o 
mineritului, privind intro
ducerea unor tehnologii 
moderne de susținere și 
tăiere mecanizată și de îm
bunătățire permanentă a 
condițiilor de muncă și 
viață ale minerilor, ale tu
turor oamenilor muncii".

„Studenții și cadrele di
dactice, întregul personal 
muncitor al Institutului de 
mine Petroșani — se ara
tă intr-o altă telegramă — 
aniversează cu profundă 

mîndrle patriotică împli- 1 
nirea a 18 ani de la cel ' 
de-al IX-lea Congres al ' 
partidului — moment de 1 
însemnătate crucială în ; 
viata social-politică a țării, 
în procesul construcției , 
socialiste". Relevînd con
cepția înnoitoare, revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
rolul hotărîtor al științei 
și învățămîntului în dez
voltarea societății româ
nești, în telegramă se spu
ne: „Studenții și cadrele di
dactice din Institutul nos
tru se angajează cu ocazia 
acestei dragi aniversări, 
încă o dată, în fața'dum
neavoastră, mult iubite > 
tovarășe secretar general, 
că vor depune toate efor- , 
turilc pentru a asigura in- ' 
dustrici miniere românești . 
specialiști de nădejde, ca
pabili să îndeplinească în 
mod exemplar istoricele 
hotărîri ile Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului".
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

in unele țări africane
Sosirea în Capitală

(Urmare din pag. 1)

• nit al Independenței Na
ționale, președintele Re-

1 publicii Zambia, și a doam- 
’ nei Betty Kaunda j Repu- 
I blica Democratică Soma
lia — la invitația tovară
șului Mohamed Siad Barre, 

; secretar general al Parti
dului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele 
Republicii Democratice So
malia.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu căldură de to
varășii din conducerea de

> partid și de stat, de con- 
. ducătorii de instituții cen

trale, de organizații de 
masă și obștești.

; Pe aeroport se aflau, de
1 asemenea, mii de bucu- 

reșteni care au făcut o im
presionantă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu,

■ urîndu-le, din toată inima, 
un călduros bun venit din 
noua solie de pace, priete
nie și colaborare purtată 
cu strălucire pe continen
tul african. Ei au ținut să 
exprime tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, încă din 
primele momente ale reve

Încheierea convorbirilor
Sîmbătă dimineața s-au 

încheiat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mo
hamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului 
Socialist Revoluționar So

Vizită la obiective social-culturale
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a vizitat, în cursul dimi
neții de sîmbătă, obiective 
social-culturale și din agri
cultură din zona orașului 
Mogadiscio, capitala Repu

nirii pe pămîntul patriei, 
deosebita apreciere pe ca
re comuniștii, toți oamenii 
muncii, întreaga națiune, 
o acordă activității neobo
site pe care au desfășurat-o 
în timpul vizitelor oficiale 
de prietenie întreprinse în 
Etiopia, Zimbabwe, Mo- 
zambic, Zambia și Somalia, 
reafirmînd solidaritatea 
activă, militantă, a Parti
dului Comunist Român, a 
României socialiste cu ță
rile care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoa
re, cu lupta tuturor po
poarelor pentru libertate, 
independență și progres so
cial.

Entuziasta primire făcu
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la reîntoarcerea 
în Capitala țării, a pus 
pregnant în lumină nețărmu
rita dragoste, stimă și 
recunoștință pe care toți 
fiii României socialiste, 
fără deosebire de naționa
litate, Ie nutresc față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului și pe care 
le reafirmă cu putere în 
aceste momente sărbăto
rești, cînd întreaga națiu
ne, cinstind istoricul Con
gres al IX-lea, eveniment 
de importanță hotărîtoare 
în viața poporului și a ță
rii, aduce un cald omagiu 
gloriosului nostru partid 

malez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia.

In acest cadru, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Siad 
Barre și-au exprimat sa
tisfacția deplină în legătu
ră cu noul dialog la cel 
mai înalt nivel româno- 
somalez.

blicii Democratice Soma
lia.

Șeful statului român a 
fost însoțit de Mohamed 
Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Somalia. 

comunist și secretarului 
său general.

Aceste simțăminte au 
fost exprimate cu căldură 
de miile de bucureștenl 
prezenți la aeroport. Mul
țimea purta mari eșarfe pe 
care erau înscrise semnifi
cativele cuvinte cu larg e- 
cou în conștiința și sufle
tul națiunii : „Congresul al 
IX-lea — deschizătorul ce
lor mai luminoase pers
pective de dezvoltare a 
patriei !“, „Omagiu fier
binte tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului l“, „Epoca 
Ceaușescu — epoca cea 
mai fericită din istoria 
patriei !“, „Urmînd exem
plul strălucit al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, vom 
înfăptui exemplar Progra
mul partidului !“. Versul, 
cîntecul și dansul între
geau această emoționantă 
atmosferă. Coruri munci
torești interpretau cîntece 
revoluționare închinate 
partidului și secretarului 
său general, patriei noas
tre libere, demne și înflo
ritoare. La rîndul lor, co
pii și tineri au prezentat 
reușite tablouri coregra
fice. Un grup de sportivi 
au realizat o piramidă vie, 
în vîrful căreia mai mulți 
tineri înălțau un medalion 
cu portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și pa
nouri pe care se afla scris: 
„Omagiu iubitului condu
cător", „18 ani de mărețe 
împliniri". Este prinosul 
de recunoștință pe care 
tînăra generație îl aduce 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
minunatele condiții create 
de a se pregăti temeinic 
pentru muncă și viață, de

Semnarea documentelor
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu-’ 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul Mohamed 
Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Somalia, au semnat 
sîmbătă la prînz în cadrul 
unei ceremonii care a a- 
vut loc la Palatul Poporu
lui din Mogadiscio, docu
mentele convenite în tim

a se forma în spiritul - no
bilelor idealuri ale socia
lismului și comunismului. 
Băieți și fete, în frumoase 
costume naționale, execu
tau cu măiestrie suite de 
jocuri populare românești.

A fost exprimată, totoda
tă, năzuința fierbinte a 
poporului nostru de a trăi 
într-o lume fără arme și 
fără războaie, într-o lume 
a păcii, înțelegerii și cola
borării, în care să-și poată 
consacra toate forțele și e- 
nergiiie creatoare edificării 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul Româ
niei. S-a scandat, în
tr-o alăturare simbolică, 
„Ceaușescu — Pace".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au par
curs platoul din fața aero
gării răspunzînd cu priete
nie aclamațiilor și mani
festărilor pline de afec
țiune și căldură ale bucu- 
reștenilor veniți să-i întîm- 
pine.

Vibranta primire făcută 
conducătorului partidului și 
statului s-a constituit în- 
tr-un profund omagiu pe 
care populația Capitalei îl 
aduce, împreună cu între
gul popor, în aceste zile de 
scumpă aniversare, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiu
nii, a cărui puternică per
sonalitate și-a așezat adînc 
pecetea asupra istoriei 
contemporane a țării, pe 
întreaga epocă inaugurată 
de Congresul al IX-lea, a- 
cum 18 ani, epocă de mun
că înflăcărată, de mărețe 
realizări în propășirea 
României socialiste, în ri
dicarea prestigiului ei in
ternațional.

pul dialogului la nivel î- 
nalt româjio-somalez.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au întă
rit prin semnătura lor De
clarația comună româno- 
somaleză, Acordul de co
operare între Partidul Co
munist Român și Partidul 
Socialist Revolu
ționar Somalez pre
cum și Protocolul privind 
dezvoltarea cooperării e- 
conomice și intensificarea 
schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
Democratică Somalia.

11,45 Lumea copiilor. Te- 
lefilmoteca de ghiozdan: 
Cireșarii". Episodul 11, 

13,00 Album duminical : 
Telex ; Muzică ușoară : 
Cascadorii rîsului ; Balet; 
Circ; Desene animate ; 
Versuri; Reportaje ; Cîn- 
tece de voie bună; Tele- 
sport. 16,30 Film serial 
Eneida. Episodul 4. 18,10 
Călătorii spre viitor. 19,00 
Telejurnal. 19,30 Epoca 
marilor înfăptuiri. 18 ani 
de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. 20,30 Melodii 
îndrăgite. 21,00 Film ar
tistic. Spectacolul spec
tacolelor. Premieră TV. 
22,00 Telejurnal. 22,15 Va
rietăți muzicale. 23,00 în
chiderea programului.

25 iulie

15,00 Telex. 15,05 Emi
siune în limba maghiară. 
17,50 1001 de seri. 20,00 
Telejurnal. 20,20 Actuali
tatea economică. 20,30 A 
patriei cinstire — emisiu
ne de versuri. 20,40 Cu
rier cetățenesc. 20,50 Te
zaur folcloric. 21,20 A- 
ventura cunoașterii — 
emisiune de știință. 21,40 

Roman foileton ; In viitoa
rea vieții. Episodul 2. 
22,30 Telejurnal.

FILME
24 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marele șarpe ; 
Unirea : Comoara.

LONEA : Sub patru 
steaguri.

ANINOASA î Zestrea 
domniței Ralu.

VULCAN — Luceafărul: 
In arșița nopții.

LUPENI — Cultural : 
Țapinarii.

URTCANI > Plecarea 
Vlașinilor.

25 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: întunericul alb; 
Unirea : Dacă ai o inimă 
care bate.

LONEA: A 4-a înălți
me.

VULCAN — Luceafărul: 
Domnul miliard.

LUPENI — Cultural : 
Clinele.

URICANI : Dragoste
la prima vedere.

TV.
24 iulie

8,00 Televacanță șco
lară. 8,30 Almanahul fa
miliei. 9,00 De strajă pa
triei. 9,30 Bucuriile muzi
cii. 10,00 Viața satului. memento
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Întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor și cazare 

Valea Jiului—Petroșani
organizează curs de calificare în meseria de 

fochist — medie presiune. 
Informații suplimentare se pot primi de 

la biroul OPIR.

Industria cărnii Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT

— 3 fochiști autorizați pentru medie și 
înaltă presiune.

Relații la sediul întreprinderii, strada Căr
bunelui nr. 4, telefon 42893 Petroșani.

Grupul de șantiere 
Montaj Cazane

G.S.M.C. „I'uîcan" București
— ȘANTIER IV HUNEDOARA —

strada Dr. Petru Groza, nr. 12
ÎNCADREAZĂ URGENT 1N MUNCA

i- Calendar săptămînal
Luni, 25 iulie
— Se împlinesc 20 d.e ani de la încheierea Tra

tatului cu privire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă (Intrat în vigoare la 10 octombrie 1963).

— La ‘ '
din 34 de 
rii de noi 
5 august).

— Se 
blema Hong Kongului.-

_  Plenara C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Marți, 26 iulie
— La Viena începe a treia rundă a negocierilor 

dintre U.RS.S. și S.U.A. privind încheierea unui 
nou acord în domeniul cerealelor.

— în Cuba se sărbătorește Ziua insurecției na
ționale. A 30-a aniversare a asaltului asupra cazărmii 
Moncada. Sărbătoare națională.

— Proclamarea independenței Republicii Libe
ria (Sărbătoare națională).

— Sărbătoarea națională a Republicii Maldivelor.
— Reuniunea grupului special consultativ al 

NATO.

New York are loc reuniunea experților 
țări membre ale O.N.U., consacrată creă- 
zone denuclearizate în lume (25 iulie —

reiau convorbirile chino-britanice în pro-

Miercuri, 27 iulie
— Se împlinesc 30 de ani de la semnarea la 

Panmunjon a armistițiului în Coreea.
Joi, 28 iulie
— Proclamarea .ndependenței Republicii Peru. 

(Sărbătoare națională)
— La Ciudad de Panama are loc reuniunea mi

niștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupu
lui de la Contadora" ~ ' 
Panama), pentru continuarea 
America Centrală

Vineri, 29 iulie
— începe, la Dortmund, 

1983", care se va încheia, la 
diului NATO din B'-uxelles.

Sîmbătă, 30 iulie
— Ministru] de externe

(Columbia, Venezuela, Mexic, 
inițiativei de pace în

„Marșul pentru
6 august, în fața

al R.P. Chineze,

pace 
se-

Wu 
Xueqian, începe vizita de patru zile în Thailanda.

— Vizita ministrului relațiilor externe al Fran
ței, Claude Cheysson, în Bolivia (5 zile).

— Vizita la Beijing a ministrului de externe 
australian, Bill Hayden (30 iulie — 6 august).

— A fost creat, în 1921, Partidul Comunist Sud- 
African.

Duminică, 31 iulie
— Se sărbătorește „Ziua femeii africane".

i
i

următoarele categorii de personal :
■ economist principal — studii superioare
■ contabil principal — studii medii sau 

superioare.
De asemenea, pentru loturile Călan, Hu

nedoara, Lupeni și Alba Iulia, încadrează :
■ sudori electrici și autogeni, categ. 2—6
■ lăcătuși construcții metalice, categ. 2—6 
fi instalator instalații construcții montaj. 
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute

Legea 21/1971 și Legea 57/1974, modificată 
1980.
Personalului muncitor i se asigură cazare 

organizare de șantier, iar pentru nefamiliști 
căminele muncitorești.

Pentru personalul încadrat sînt perspective 
plecare în străinătate la lucrările contracta- 
de G.S.M.G. „Vulcan" București.

Informații suplimentare, la sediul șantieru
lui IV Hunedoara, telefon 957/12754.
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la

de 
te
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