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ȚÂRII. GfT MAI MULT CĂRBUNE !

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
trăsătură determinanta a muncii 

politice în sprijinul realizării 
sarcinilor de plan

După cum se știe, la 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia, secretarul 
general al partidului s-a 
referit în mod deosebit de 
convingător la 
tea întăririi 
muncii or

ganizatorice 
și politico-

idcologice. 
Din cuvînta- 
rea rostită cu 
acel prilej 
am desprins din nou, 
principiu călăuzitor, 
dicația de a acționa 
mai multă abnegație 
perseverență pentru 
deplinirea sarcinilor 
plan, pornind de la 
devărul 
progresul economic 
singurul 
cienței muncii de partid, 
în lumina acestei 
țări, 
plin 
care 
buie 
realizării sarcinilor 
plan, iar membrii 
mitetelor si birourilor

V______________________

necesita-

organizațiilor de bază să 
fie activ implicați în so. 
luționarea tuturor pro
blemelor ce se ivesc pe 
fluxul tehnologic, în rea
lizarea producției plani-

„în munca organizatorică și politico-educativă, 
în munca partidului, problemele înfăptuirii progra
melor de dezvoltare economico-socială trebuie să 
stea în centrul întregii activități".

NICOLAE CEAUȘESCU

ca 
in- 
cu 
Și 

în
de 
a- 

potrivit căruia 
este 

criteriu al efi-

orien- 
de- 

pe 
tre-

înțelegem pe 
că activitatea 
o desfășurăm 
să fie subordonată 

de 
co -

nificate și 
în continuare a 
aiului economic 
treprinderii.

în semestrul 
ne aflăm, planul 
ției de huilă spălată pen
tru cocs și semicocs pre
vede o creștere a mediei 
zilnice de la 7 600 la pes
te 10 000 tone pe zi. Prin 
această creștere se re
găsesc toate cele trei co
lective de preparatori, 
de la Lupeni, Coroești și 
Petrila, în fața cărora 
stă sarcina de a asigura 
o organizare riguroasă a 
producției și valorifica-

dezvoltarea 
potenți
al în-

în care 
produc-

rea superioară a poten
țialului tehnic, material 
și uman de care dispu
nem. Putem spune că și 
pînă în prezent, în adu. 
nările generale ale or- 

__________  ganizațiilor de 
partid au 
fost dezbă
tute, cu răs
pundere pro
blemele pri
vind crește
rea duratelor 

de siguranță în funcțio
narea instalațiilor, la 
toate cele trei unități de 
preparare, îmbunătăți
rea randamentelor teh
nologice și reducerea 
pierderilor, îndeosebi 
Lupeni și Coroești, 
vederea realizării 
perărilor planificate 
specialul pentru 
Au fost trasate 
cini concrete 
activizare

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia a făcut vineri, 26 au
gust, o vizită de lucru în 
județul Tulcea.

împreună cu conducă
torul partidului și statului 
la vizită au participat to
varășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Acest nou dialog de lu. 
cru, care se înscrie pe li
nia repetatelor întîlnlri 
ale secretarului general 
al partidului cu făuritorii 
bunurilor materiale și spi
rituale în județul de la gu
rile Dunării, a avut loc în 
atmosfera laborioasă, de 
puternic avînt cu care oa
menii muncii din această 
parte a țării au întîmpi- 
nat, asemeni întregului 
popor, marea noastră 
sărbătoare națională de 
la 23 August. Fiecare co
lectiv, care a avut cinstea

să se întîlnească în aceas
tă zi cu secretarul gene
ral al partidului, a rapor
tat cu mîndrie despre suc
cesele obținute în între
cerea socialistă.

în cadrul dialogului 
fructuos purtat cu colecti
vele principalelor unități 
industriale din municipiul 
Tulcea, au fost evidenția
te aceste realizări, și în 
același timp au fost stabi
lite căile și metodele me
nite să asigure realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, astfel în- 
cît, printr-o mai eficientă 
valorificare a resurselor 
de care dispune, județul 
Tulcea să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la 
înflorirea economico-soci- 
ală a patriei noastre.

în timpul vizitei, mun
citorii, specialiștii, cei
lalți oameni ai muncii au 
dat o înaltă apreciere în
drumărilor și orientărilor 
prețioase formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu,

exprimîndu-și deplina 
convingere că ele vor 
constitui un 
nou și puternic imbold 
pentru mobilizarea și mai 
largă a colectivelor în în
deplinirea 'sarcinilor ac
tualului cincinal, pentru 
creșterea potențialului e- 
conomic al județului lor și 
pe această calc a ridicării 
calității vieții.

Oamenii muncii din mu
nicipiul Tulcea l-au primit 
și de această dată pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu sentimentul bucuriei pe 
care le-p conferă marile 
împliniri de pînă acum, 
cu convingerea că prin în
făptuirea hotărîrilor adop
tate de Congresul al XII- 
lea și Conferința Naționa
lă ale partidului, județul 
lor, țara întreagă, vor 
urca pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Ora 9,15. Elicopterul 
prezidențial aterizează pe 
stadionul municipal, care 
a îmbrăcat haină de săr
bătoare.

(Continuare in pag. a 4-a)

Priorități pe șantierele locuințelor
din Petroșani

minerii continuă
succesele

în
după zilele 
lejuife de 
liberării, 
lectiveior 
Va-lea Jiului au continuat 
șirul 
tra te
toare marii sărbători. Joi, 
25 august, șase întreprin
deri miniere au raportat 
depășirea sarcinilor de 
plan ale zilei. Cu cele 
265 tone extrase suplimen
tar în această zi, plusul 
cumulat de la începutul 
lunii august de cel mai 
puternic colectiv din Vale, 
cel de la I.M. Lupeni, se 
ridică la peste 7 500 tone 
de cărbune cocsificabil. 
însemnate plusuri au mai 
înregistrat în această zi 
și colectivele de la I.M. 
Bărbăteni și cariera Cîmpu 
lui Neag care au extras 
suplimentar, în total, 500 
tone de cărbune cocsifica
bil.

Trebuie evidențiați și 
minerii de la Lonea, Vul
can și Paroșeni, care 
și-au depășit sarcinile de 
plan ale zilei.

prima zi de muncă, 
de repaus pri- 
sărbătoarea E- 
majoritatea co- 
miniere din

succeselor înregis- 
în zilele premergă-

♦ ■ ■ • ■
în pag. a 3-a
• Cultură - artă

• Sport
1

la 
în 

recu- 
la 

cocs, 
sar- 

pentru 
a for-

Gheorghe PANA, 
președintele c.o.m. de la 

I.P.C.V.J.

Constructorii din cadrul 
șantierului 1 Petroșani al 
T.C.H. au desfășurat .de 
la începutul anului și pî
nă în prezent o activitate 
rodnică. în comparație cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut, au fost executate 
cu circa 30 la sută mai 
multe lucrări de construc
ții și montaje. Din anali
za rezultatelor pe baza 
principalilor indicatori se 
desprinde faptul că, față 
de sarcina de plan, 
ducția globală este 
șită cu 0,7 la sută, 
ductivitatea muncii
depășită, de asemenea, 
0,9 la sută comparativ 
planul de construcții

pro- 
depă-

Pro- 
a fost

montaje. Roadele acestei 
activități sînt vizibile. Pe 
bulevardul Republicii au 
fost construite blocurile 
IA și 1 B, tronsoanele G 
și II ale blocului 69 din 
cadrul complexului „Her
mes", iar în cartierul Aero
port a fost finalizat blocul 
L 1 c. Principalele forțe și 
efective ale șantierului 
sînt concentrate însă în 
cartierul Petroșani-Nord. 
în acest cartier au fost 
date în folosință locata
rilor 296 de apartamente, 
întreg frontul de lucru 
pentru anul în curs este 
atacat. Recent a fost elibe
rat amplasamentul și pen
tru ultimul tronson al blo
cului 
Piața 
care 
date

mătoarele luni se află în 
diferite stadii de execuție. 

La blocurile 107 și 108, 
după cum am constatat la 
fața locului împreună cu 
maistrul Viorel Ctmpoia, 
sînt turnate fundațiile.

I.îngă blocul 81, unde am 
întîlnit-o pe tînăra ingi
neră stagiară Rodica Ra
du, au demarat lucrările 
de turnare a diafragmei 
la Un nou bloc. Aflăm și 
de la maistrul Ilie Catili- 

de 
111.
lu- 
în

Foto : Șt. NEMECSEK

reparații 
condusă 
din ca-

Paroșeni se 
una 

de lu- 
între- 

apreci-

119, amplasat lîngă 
Victoriei. Blocurile 

urmează să fie pre- 
beneficiarului in ur-

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipa de i 
transportoare 
de Iosif Ruba i 
drul atelierului meca
nic al I.M. 
dovedește a fi 
dintre formațiile 
cru fruntașe ale 
prinderii, mult 
ată pentru calitatea lu
crărilor efectuate.

Minis- 
Centra- 

Baia

în organizarea 
ferului Minelor, 
lei minereurilor 
Mare, Comitetului Uniu
nii sindicatelor pe ra
mura mine, petrol, geo
logie și energie electrică 
și Consiliului județean 
Maramureș al sindicate
lor, în perioad. 15—22 
august a.c., la Baia Ma
re s-a desfășurat etapa 
pe ramura industriei mi
niere a simpozionului și 
expoziției 
perspective în 
tea de creație 
și tehnică de masă".

La Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia 
Mare s-a vernisat luni,

„Bilanț și 
activita- 

științifică

na, care răspunde 
construcția blocurilor 
112 și 80 că ritmul de 
cru este satisfăcător, 
ziua de 25 august au fost
comandați 40 mc de be
toane.

V. S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

REPERE 
la sfîrșit 

de săptămînă
La sfîrșitul acestei 

săptămîni — marcată 
de sărbătorirea eveni
mentului de importan
ță crucială din viața 
poporului român, 39 de 
ani de la Eliberare —, 
în cluburile 
de cultură din 
Jiului se vor 
manifestări 
ideologice, 
artistice și
bogate, atractive, 
ciente. Spicuim din pro
gramele de activitate 
a cluburilor.

și casele
Valea 

organiza 
politico- 
cultural- 

educative 
efi-

0 bogată colecție de trofee 
ale inteligenței tehnice și

gîndirii novatoare
15 august a.e., expoziția 
cuprinzînd 153 
te (machete, 
produse) 
cele mai
obținute în cadrul a no
uă centraLe și combina
te miniere.

Cu prilejul unei festi
vități desfășurată 
(miercuri, 17 august) la

expona- 
panouri, 

reprezentînd 
noi realizări

Casa de cultură din Ba
ia Mare s-au decernat 
diplome și insigne auto
rilor unor metode sau 
tehnologii valoroase — 
premiate la etapa repu
blicană și la etapa pe 
ramură a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei". De la unități din 
Valea Jiului au primit 
distincții i

ETAPA REPUBLICA
NA : Premiul I și titlul 
de laureat : Ing.
Costescu, ing. 
Boantă, Gheorghe 
și Andrei Antal, 
Alexandru David, 
trician, de la I.M. 
nea, pentru „Metoda 
exploatare cu tavan 
rezistență". Premiul 
Ing. Barbone Crăciu- 
nescu, de la I.C.P.M.C. 
Petroșani și ing. Wilhelm 
Kuron de la IPSRUEEM, 
pentru „Susținere păși- 
toare pentru galerii" ;

Iulian
Viorel 

Poenar 
mineri, 

elec- 
Lo- 
de 
de 
II:

Francisc VETRO

• URICANI. 
astăzi, la ora 12, 
muncitoresc din 
te și-a propus susținerea, 
în sala de apel a între
prinderii miniere, a 
microspectacol al 
zii artistice cu . _
„Cusururi cu cîntec". 
minică, la ora 
parcul orașului, 
va susține un concert 
promenadă, 
în sala bibliotecii 
prevăzut 
nui concurs „Cine 
răspunde" pe tema 
ra, izvor de viață și 
gății".

Pentru 
clubul 

localita-

unul 
brigă- 

programul 
Du-

10, în 
fanfara 

de 
Concomitent, 

s-a 
desfășurarea u- 

Știe, 
„Ter- 

bo-

(Continuare în pag. a 2-a)
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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va-

asfaltice de
- susținerea 

talu-

deplina siguranță a circulației

Drumuri bune și frumoase

ÎNSEMNĂRI

(Urmare din pag. I)
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Toma ȚÂȚĂRCA

9

E
s

din
Fa- 5

care, 
s-au
Mi-

pe 
la 
se

oa-
a-

ne referim, 
umplutura 
tasat, iar

cazul la 
piatra 
șoselei 
zidul, 

Este 
surpa- 

(prima
s-a produs în curba 
apropierea podului 
bian) remediată de 
menii districtului in 

V ____

Cons
ta IM.

„Axe 
trans

PERMISE 
•SUSPENDATE

inte- 1
gîr-J

Jiu- 
cît 

Mihai 
echipei,
defileul 

vară, 
„mușcătura" 

a-
confluențeî 

cu JiuL Cir- 
fost stînjenită. 
au încorpo- 

de

, de la 
Petroșani, 
hidra uli- 
Premiul 

III: ing. Ștefan Matyas,

ln interesul unui transport rutier fluent, eficient și desfășurat

Văii Jiului 
revenit o bogată co- \

Este recunoscut fap
tul că un drum admi
nistrat corespunzător 
concură, în primul rînd, 
la siguranța circulației, 
dar face, totodată, agre
abile călătoriile, eficen- 
te transporturile. în
scriem în acest context, 
alături de măsurile vi- 
zînd siguranța traficu
lui, estetica drumului. 
Nu departe de poarta su. 
dică a municipiului, la 
un punct dn dreptul 
haltei C.F.R. Strîmb.ița, 
în albia Jiului o echipă 
a Districtului de dru
muri și poduri Livezeni 
(șef de district Francisc 
Kelemen), a refăcut por
țiunea alunecată din zi
dul de sprijin al șoselei. 
„Acum zidul nu mai are 
moarte ; l-am încastrat 
în stînca din albia 
lui « să trăiesc eu 
el" — ne spunea 
Voinea, șeful 
Cine a străbătut
Jiului în această 
a observat
apărută în șosea în 
propierea 
Izvorului 
culația a 
„Bătrînii"
rat în marile lucrări 
pe defileul Jiului multe 
eforturi, le-au făcut du
rabile. Totuși, în 
care 
din 
s-a
„uscat", a cedat, 
vorba de a doua 
re de acest fel

ceasta vară, dintre 
în ultima perioadă, 
remarcat în muncă 
hai Voinea, zidar, Gheor
ghe Sandu și Gheorghe 
Șerban, asfaltori, Maria 
Stoica, Maria Curea, 
Ileana Ciucă, muncitoa
re, Constantin Belgun, 
șofer. Preocupările pro
fesionale și gospodărești 
ale colectivului districtu
lui, mai exact ale condu
cătorului Iui, Francisc 
Kelemen. sînt ilustrate 
de un șir de fapte vi-

zînd atit siguranța circu
lației cit și estetica dru
mului, dintre care amin
tim : văruirea a 5 km

Și 
zidu- 
prin 
alb- 

alb-ra-

văruirea a 5 
parapeți din. beton 
piatră, semnalarea 
rilor de sprijin 
centuri de vopsea 
roșu, vopsirea în 
șu și gri a balustradelor 
podurilor rutiere de pe 
defileu și de pe DN 66 A, 
vopsirea - cu alb-negru a 
bordurilor podurilor de 
pe aceleași trasee, iar a 
bordurilor din intersec
ția Livezeni — Iscroni 
cu culori alb-roșu. Mîi- 
nile acelorași oameni au 
realizat 9t> ml zid de 
sprijin nou în dreptul 
motelului „Gambrinus", 
150 ml bandă de înca
drare, 1 
piatră, 
fal tarea 
laterale a 
dul peste 
plombarea

mai multe rînduri, a de
nivelărilor aPărute pe 
DN 66 A pină la Cimpu 
lui Neag, împrospătarea 
multor indicatoare de 
circulație. Toate aceste 
lucrări au fost finalizate 
în ultimele 3—4 luni. 
Preocupările imediate 
ale colectivului districtu
lui au în vedere văruirea 
și scrierea bornelor ki
lometrice și hectometri- 
ce, lărgirea podurilor 
de pe varianta nouă de 
șosea din Lupeni, cură
țirea aluviunilor aduse 
în unele puncte, mai 
ales pe șoseaua ce stră
bate defileul Jiului, de 
Ultima ploaie torențială. 
La completarea acelorași 
aspecte — al condițiilor 
de circulație în siguran
ță și al esteticii drumu
lui —, concură și lucră
rile pe care Ie realizea- 

îh aceste zile formația 
mixturi

Livezenî
înfrumusețarea)

la kilometrul 
pe DN 66 A (ie- 
Lupeni

degajă 
noastră

în cadrul atelierului finisaj de la Fabrica de mo
bilă din Petrila, maistrul Teodora Codarcea urmăreș
te activitatea depusă de muncitoarea Ioana Ciofu.

Foto : Ștefan NEMECSEK

0 bogată colecție de trofee

110 ml rigole din 
lărgirej prin as- 

i acostamentelor 
intrării pe po- 
Jîul de Vest, 
cu asfalt, în

ză 
de 
la
(?i
zuluî din dreptul cartie
rului Sohodol spi-e 
rianta nouă de șosea din 
Lupeni cu cleionaje din 
beton, refacerea benzii 
de asfalt 
15 -F 800 
șirea din 
Uricani).

Concluzia ce se 
firesc din scurta 
inserare este limpede : și 
drumarii contribuie, 
inițiativă, nu numai 
garantarea condițiilor
optime de circulație, ci 
și la înfrumusețarea dru
murilor.

ing. Nicolae Oprea, fizician 
Emil Komodi, ing. Edu
ard Fodor de la C.C.S.M. 
Petroșani, pentru „Ins
talație locală grizume- 
trică".

ÎN ETAPĂ PE RA
MURĂ : Premiul I ;
ing. Nicolae Oprea, ing. 
Eduard Fodor, de la
C.C.S.M. Petroșani, pen
tru „Explozor inductor 
pentru 100 capse". Pre
miul II : ing. Teodor
Catană, tehnician Nico
lae Zaiu de la C.C.S.M. 
Petroșani, pentru „Ins
talație de televiziune in
dustrială cu circuit în
chis în construcție anti- 
explozivă" ; ing. Ion 
Herman, Francisc Mo- 
raru, tehnician, Gheorghe 
Tcfeles, lăcătuș, 
1PSRUEEM 
pentru „Presa 
că de 200 tf".

ing. Eremia Roman, de 
la C.C.S.M. Petroșani, 
pentru „Tehnologii 
îmbinare a cablurilor 
niere la rece" ; ing. 
iexandru Hadnagy, 
Dorin Cerbu, ing. Gheor
ghe Mirică, ing. Gri- 
gore Bălăceanu de la 
IJ’.C.V.J. Petroșani și cir. 
ing. Francisc Appel de 
la C.M.V.J. Petroșani, 
pentru „Modificări în 
circuitul de desecare a 
clasei 0—14 mm pentru 
cocs — necesar industri
ei siderurgice" ; mai
strul J’eofil Blag, lăcătu
șul Florin Fluierătoru, 
mecanicul Gheorghe Lă
cătuș, strungarul 
tantin Olaru de 
Aninoasa, pentru 
cartelate pentru 
portoare TR-3".

Așadar, Văii
i-a t 
lecție de trofee ale 
licenței tehnice, ale 
dirii novatoare.

Priorități pe șantierele 
locuințelor din Petroșani

(Urmare din pag I)

La punctele de lucru 
i-am reîntîlnit pe harnicii 
constructori din formațiile 
conduse de Dumitru Pos- 
tolache, < 
goie, Ion 
David, 
Gheorghe 
Negoiță, 
Ion
Lengyel și 
doc, care au fost prezenți 
pe șantier, după cum 
ne-au informat șefii punc
telor de lucru „de la pri
mele ore ale dimineții".

La unele blocuri aflate 
în construcție se constată 
însă întîrzieri față de gra
ficul fizic de execuție. 
Motivul principal îl cons
tituie lipsa de efective. în 
ziua de 25 august, lipseau

Gheorghe
■ Militarii, 

Victor
■ Bețivu, 

Mihai
Iordache, 

Francisc

Nea- 
Ion

Pîrvu, 
Dumitru 
Boboiu, 

Francisc 
A-

voinfogniâm

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
(Uruaare din pag O

de la locul de muncă, fără 
cons- 
con- 
Tap, 

e-

it ici o justificare, 
tructorii din echipa 
dusă de Alexandru 
în frunte cu șeful de 
chipă. Rămîneri în urmă 
foarte mari, de circa 5-6 
luni, se constată în cartie
rul Petroșani-Nord, la a- 
menajarea spațiilor comer
ciale de 
rilor de 
lucrările 
în jurul 
au fost ocupate de locatari. 
Evident că în acest car
tier, printre priorități tre
buie să fie înscrise acum, 
cit timpul mai este favo
rabil, lucrările de finisare 
a spațiilor comerciale și 
de sistematizare, pentru a 
asigura locatarilor noilor 
blocuri condiții normale 
de confort urban.

la parterul blocu- 
la bulevard și la 
de sistematizare 
blocurilor care

mațiilor de lucru, 
nerea ordinii 
disciplinei. în 
\ ățămîntului 
ideologic s-a 
dezbaterea 
strinsă 
preocupările noastre 
crete, pentru a fi mai 
înțelese cerințele dezvol
tării economice a patriei. 
Am acționat pentru afir
marea combativității dar, 
în spiritul exigențelor for
mulate Ia Consfătuirea 
de la Mangalia, înțelegem 
că nu am făcut totul pen
tru ca fiecare comunist, 
fiecare muncitor, inginer și 
tehnician să dovedească o 
atitudine revoluționară, 
înaintată, să acționeze cu 
fermitate pentru îndeplini
rea exemplară a sarcini
lor de plan, a normelor de

ntenți - 
și întărirea 

cadrul în- 
politico- 

insistat 
temelor 

concordanță

pe 
în
cu 

COD- 
bine

producție. Avem încă un 
procent necorespunzător 
de folosire a timpului de 
lucru, precum și unele a- 
bateri în respectarea re
gulilor de exploatare și 
întreținere a utilajelor. E 
adevărat că au fost luate 
chiar măsuri disciplinare, 
de sancționare adminis
trativă și, pentru abate
rile mai grave, de desfa
cere a contractelor de 
muncă, din dorința de a 
întări colectivul întreprin- 
derii. Ne revine in conti
nuare sarcina de a întări 
și mai mult exigența ța
ță de abaterile de la dis
ciplina de producție ș» a 
muncii și, concomitent cu 
aceasta, de a ini nsifma 
acțiunile educative, de 
conștientizare, pentru
bunătățirea climatului de 
muncă în cadrul secțiilor.

fie-atelierelor, în cadrul 
cărei formații.

îndeplinirea sarcinilor 
de plan la huila spălată 
pentru cocs și semicocs 
este strîns legată de pro
ducția realizată de mineri, 
de calitatea cărbunelui ex
tras din abataje. Avem 
însă și noi îndatorirea de 
înaltă răspundere 
nistă, 
pune în valoare toate 
zervele 
lîtățile 
ducției 
ficabil. 
perioada 
vom imprima un nou con
ținut muncii politico-™ ga 
nizatorîce și educative 
pentru creșterea eficienței 
acesteia, eficiență care să 
se reflecte pe plan econo
mic prin îndeplinirea in
dicatorilor de plan, prin 
mai mult cărbune cocsifi- 
cabil pentru siderurgie.

comu- 
muncitorească de a 

re- 
interne și posibi
de creștere a pro- 
de cărbune eocsi- 
Pentru aceasm, in 

care urmează.
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din 
raportat pre- 
nou bloc de 

cartierul care 
în locul fos-

CONSTRUCTORII 
Vulcan au 
darea unui 
locuințe în 
s-a edificat
tei colonii din oraș. Este 
vorba de blocul 61, 
220 apartamente. Tot 
această zonă se 
zează și lucrările 
nate amenajării 
pietonale. (V.S.)

AUTOAPROVIZIONA- 
RE. La solariile din Lu
peni, cu o suprafață de 
2 ha, oamenii muncii de 
la l.A.C.C.V.J. au obți
nut pînă acum 24 tone

cu 
în 

finali- 
desti- 

a leilor

tomate, 15 tone castra
veți, 1 tonă ceapă, gu- 
lioare, fasole verde, sa
lată, spanac etc. Toate a- 
ceste produse, care sînt 
folosite la prepararea 
meniurilor pentru mi
neri, demonstrează efi
ciența eforturilor proprii 
de autogospodărire. (T.S.)

CENACLU. Și-a reluat 
activitatea, la Casa de 
cultură din Petroșani, 
cenaclul literar „Panait 
Istrati". După o perioadă 
de vacanță, a avut loc 
a 300-a ședință de lucru 
în care Florin Dediu a 
citit ciclul de poeme „Me
tamorfoze", despre care 
au vorbit Vasile Cojo- 
caru, Silvian Matei, Ra- 
hela Barcan, Nicolae Io
nică și alții. (M. Andraș)

EXCURSIE. Un grup 
de pensionari din Petro
șani a plecat ieri intr-o 
excursie la stațiunea bal
neară Geoagiu-Băi. Ast
fel de acțiuni sînt orga
nizate, periodic, în dife
rite locuri din țară. 
Casa pensionarilor din 
raș. (V.S.)

TERMOFICARE. 
magistrala de termofi- 
care (103 km) se vor ra
corda în această toamnă 
6 puncte termice în ora
șul Lupeni, lucrări efec
tuate dc echipe specia
lizate de la I.G.C.L. 
troșani. (T.S.)

de
o-
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Zilele de sărbătoare 
și deci de repaus i-au 
îndemnat pe multi po
sesori de autoturisme 
să petreacă timpul li
ber în mijlocul naturii, 
la iarbă verde. Micio- 
filtrele organizate de 
agenții de circulație, în 
seara zilei de 23 Au
gust, pe raza munici
piului Petroșani au scos 
în evidență că 
ta tea 
auto au 
Iul la care 
ei, cit și 
participanți 
rutier dacă 
volan după 
sumat băuturi alcoolice. 
Totuși, unii (puțini la 
număr, e adevărat) nu 
au ținut cont de lege 
și după ce s-au înfrup
tat din licoarea lui Ba- 
cJius au pornit-o la 
drum. Aceștia sînt. 
Terteci Popescu Dumi
tru (3 IID 510), Mor'J.ș 
Ton a (1 Gj 2085) și 
St âne seu ion (3 HB 
3226k Pentru grava 
abatere pe care au să- 
vîrșit o, 
conducere le-au 
suspendate 
șl au fost, 
sancționați cu 
de 500 lei.

majori 
conducători 

ințcles pericu- 
se expun 

ceilalți 
traficul 

urcă la 
ce au con-

permisele de 
fost 

temporar 
totodată, 
amendă

RECOMANDĂRI

a
s

■ Respectați viteza 
legală de deplasare în 
localități și in afara lor.

■ Atenție la copii și 
la locurile frecventate 
de ei ! Respectați in
dicatorul de 
de viteză din 
cartierului 
dacă vreți să 
surprize neplăcute.

i ★
Duminică, 28 august, 

este permisă circulația 
autoturismelor 
etate personală 
triculate sub 
FAR A SOȚ.

limitare 
zona 

Aeroport, 
nu aveți

i

î

propri- = 
înma- iți 

număr Ț

Rubrică realizată cu i 
sprijinul Biroului circu- i 

lație al miliției 
municipiului Petroșani |
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SERVICIILE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

■ Cofetăriile „Nufărul*, „Hcrmes", 
„Macul roșu", „Tosaa", „Panseluța" și 
patiseria „Mignon" din Petroșani, pre
cum și „Scala" și. „Carmen" din Petrila, 
primesc comenzi speciale pentru tor
turi, cozonaci și alte produse de patise
rie și cofetărie, din partea populației. 
Rețineți însă : comenzile se fac cu 48 
de ore înainte de ora ridicării produse
lor solicitate.

B La microcomplexul alimentar din 
Cimpa se efectuează, în aceste zile, am
ple lucrări de igenizare și renovare. în 
același timp se asigură aprovizionarea 
normală a populației cu pi ine și alte

alimente, în care scop s-au amenajat 
spații provizorii necesare.

■ A.C.R, Petroșani efectuează gra
tuit revizia tehnică anuală a autoturis
melor posedate de membrii clubului. 
Reamintim că revizia tehnică se face, 
anual în luna în care a fost înmatriculat 
autoturismul. Pentru nemembrii A.C.R., 
reviziile tclmîce se efectuează Ia secția 
auto-moto a cooperativei „Unirea", ori 
Ia autoservice „Dacia" — Paroșeni. ('i

B Duminică, 23 august a.c., este des
chisă, între orele 8—20, pentru servirea 
publicului, farmacia nr. 14 din cartierul 
Carpați — Petroșani.
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„Cintam cu drag la oameni harnici

pînă la la
minări m un 
șarje umo- 
„Parîngul"

manifestări 
crearea u- 
pentru mi- pereți 

la E- 
(Pla- 

„Legă- 
a fost

Spectacol folcloric 
pe stadionul „Jiul

cu pereți de sticlă“
de NASTASIA MANIU

Marți, 30 august, pe stadionul „Jiul", unul din
tre cele mai cochete stadioane din țară, va avea loc, 
începînd cu ora 17, un amplu spectacol folcloric, de
dicat oamenilor muncii din Valea Jiului, în organi
zarea Casei de cultură din Petroșani.

■Spectacolul se înscrie într-o serie de 
cuprinse în complexul de măsuri privind 
nor condiții optime de odihnă și recreere 
nerii Văii Jiului.

în cadrul manifestării, care va dura 
sarea întunericului vom avea prilejul să i 
spectacol folcloric complet, presărat cu 
ristice. Membrii orchestrei ansamblului 
al minerilor Văii Jiului vor asigura acompaniamentul 
soliștilor Nicolae Agăleanu, Valentin Baboe, Rodica 
Cîrstea, Victor și Ileana Alstani, Constantin Dondera 
și alții. Vor mai putea fi urmăriți Maria și Camelia 
Ciobanu, Florin Piersic, Puiu Călinescu, Mișn Stoe- 
nescu, Nelu Uricaru, Ion Onoriu și Gabi Luncă.

Biletele pot fi procurate de la Agenția Casei de 
cultură și prin difuzorii din întreprinderi.

Dintre tinerii poeți 
hunedoreni afirmați în 
ultimii ani, Nastasia 
Maniu ocupă un loc de 
frunte, reprezentativ. 
Poeta care și-a făcut u- 
cenicia la școala echino- 
xiștilor clujeni, Nastasia 
Maniu se înfățișează azi 
cititorilor cu cei de al 
doilea volum al său in
titulat „Cartea cu 
de sticlă" apărut 
ditura Eminescu, 
cheta de debut 
mint de fidelitate" 
tipărită în 1981 la Edi
tura Militară).

Impresionează la Nas
tasia Maniu jocul acesta 
permanent cu cuvintele

eare
tîta 
fug 
ntorc / din nou la
darea lor rece.

o ..trădează" 
dezinvoltură : 

din cuvinte.

lux / iar eu 
fac economie
(lată inima

cu obsesia timpului, vizavi 
de solitudinea prefăcu
tă a poetei : „Străbătînd 
silabele, alunecam / pe 
cealaltă pșrte a timpu-

pe alocuri, un

Bujor MIRCESCU

Artiștii amatori 
ază o atmosferă 
destindere plăcută pen
tru oamenii muncii din 
Vulcan.

NOTE DE LECTURA

plîng și mă bucur și iar / 
prin ele ființa mea tre
ce". Sau : 
ochii larg 
îți privesc 
îți învață 
ma, 
ța, / viața ta fără 
paus". (Căutarea 
ei).

Apare de asemenea în 
multe din poemele sale

„Cuvintele cu 
deschiși / 

frumusețea, / 
liniștea și tea- 

/ dar mai ales via- 
re- 

poezi-

lui". (lTn fel de viață) ; 
„Sînt singură, zidită în
tre cărți", ori „Sînt sin
gură și nu mă frecven
tează / nici măcar a- 
mintirea altor seri". (Pas
telul solitudinii). Pocta 
e o iscusită artizană me 
taforică, chiar dacă se 
eschivează să recunoas
că : „De ce aș vorbi în 
metafore, / cînd meta-

fora-i un 
trebuie să 
de aer ?" 
mea).

Răzbate,
anume dramatism al tră
irii : „Cineva din mine 
vrea să plece, / altci
neva vrea să rămînă —/ 
o luptă acerbă, pagină1'/, 
care dusă pînă la limi
ta candorii, poate gene
ra starea de grație a 
perpetuării : „Mereu mă 
nasc, din mine mă nasc./ 
Mă creez după 
și asemănarea 
(Dizertație despre 
întrerupta autogeneză).

Privit în ansamblul 
său, „Cartea cu pereți de 
sticlă" este volumul unei 
poete al cărei talent 
incontestabil încă nu și-a 
spus ultimul cuvînt.

Ioan VASIU!

chipul 
mea".

ne-

REVERBERAȚII
Bucu-
dum-

SOCOL, 
reșli : Strădania 
neavoastră de a colabo. 

cu ziarele din țară 
se pare interesantă, 
informăm că „Stea- 
roșu" din Petroșani 

este un ziar al minerilor 
și în coloanele sale se 
publică, cu preponde
rență, versuri dedicate 
muncii eroice din adîn- 
curi. Cu asemenea Cre
ații vă așteptăm.

VICTOR ARDELEA- 
NV, Oradea : Intențiile 
dumneavoastră sînt fru
moase și realizabile. 
Pentru ceea ce doriți de 
la noi, trebuie neapărat 
să faceți o vizită la re
dacție.

IOAN DIACONESCU, 
Petroșani : Versurile pe 

ni le-ați trimis au 
mesaj frumos, dar,

din păcate, realizarea 
artistică nu este la înăl
țimea acestuia. Vă re
comandăm să frecventați 
cenaclul „Panait 
ti", al Văii Jiului, 
funcționează pe 
Casa de cultură din 
troșani.

MONICA CERBU, 
troșani : Același răspuns 
ca pentru loan Diaco- 
nescu.

VASILE COJOCA
RII, Petroșani : în 
ma poezie pe care 
primit-o, se resimte 
oarecare limpezire 
gîndurilor și o mai 
„mînuire" a 
stil. Lucrînd în acest 
veți 
facția

Istra- 
care 

lingă 
Pe_

Pe-

ulti- 
am 

o 
a 

bună 
figurilor de 

fel, 
avea desigur satis- 

ca, în curînd, 
versurile dv. să fie găz
duite de această pagină.

ESCU
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REPERE
(Urmare din pag. I)

Sport • Sport •Sport
- - - - • - - - ~ - - ■

Avancronică
Azi, 27 august, începe 

campionatul diviziei „A", 
ediția 1983 — 1984. Bă
ieții noștri, avîndu-i 
Ia timonă pe Ștefan Czako 
și Iosif Cavai s-au de
plasat la Tg. Mureș unde 
vor susține primul „exa
men" al campionatului cu 
A.S.A. Cum și divizionara 
noastră B, Minerul Lu- 
peni joacă tot afară, a- 
tenția iubitorilor fotbalu
lui din Vale este polari
zată duminică de me

ciurile din al treilea eșa
lon valoric — dintre Mi- 
rieruI-Știința Vulcan — 
U.M. Timișoara și Mine
rul Aninoasa — Victoria 
Călan (în cuplaj la Vul
can), precum și de între
cerile primei etape a 
campionatului județean de 
fotbal seniori și juniori 
care se desfășoară după 
următorul program : Mi
nerul Bărbăteni — Hidro
nim Petroșani, Prepara
torul Lupcni — Parîngul 
Lonea, Sănătatea Vulcan — 
Preparatorul Petrila. C.F.R. 
Petroșani — Autobuzul 
Petroșani și Minerul Uri- 
cani — Măgura Pui. (D.C.)

Rugby, divizia A

PETROȘANI 
GEM IN BA- 

10—3 
primul
văzut clar că

(7—0).
minut

Debut promițător
ȘTIINȚA 

— ȘTIINȚA 
IA MARE 
încă din 
de joc s-a
Știința e hotărîtă să-și o- 
noreze promisiunile. Timp 
de 25 minute studenții 
din Vale au supus unui 
presing necruțător 
adversă și Dinu 
să transforme o 
45 m înscriind 
trei puncte ale 1 
lor în acest 
Meciul continuă cu 
multă înfocare, 
de înaintași ciștigă în pri
ma repriză trei 
în grămezi 
introducere adversă și 
min. 35 Ștefan 
tin (care a jucat ca 
adevărat... „internațional") 
primește o pasă ideală de 
la Bonea în apropierea 
terenului de țintă și în
scrie spectaculos printre

repriză, 
a 

aparte 
un

Ciol-

mai e- 
cîteva 

au
avut

care 
adevărat 

spectatori, 
(nerefăcut 

accident
echipa 

reușește 
lp de la 
primele 

localnici- 
campionat. 

mai 
pachetul

baloane 
ordonate pe 

în 
Constan- 

un

Dragomir, Rădoi și 
pan : 7—0.

A doua 
chilibrată, 
momente 
constituit
deliciu pentru 
Astfel, Catană 
deplin după un 
mai vechi) interceptează 
un balon de la mijlocul 
terenului, îl conduce 
piciorul, ca la fotbal, ur
mărit îndeaproape 
fundașii băimăreni, dar nu 
reușește să-l culce în eseuj 
degajarea întîmplătoare a 
oaspeților ajunge la Di
nu, care de la 50 m, în 
diagonală, înscrie prin- 
tr-un dropgol de zile mari: 
10—0 în min. 75.

Studenții băimăreni
reușesc să înscrie și ci în 
finalul meciului prin Can- 
tea, tot drop, dar de pe li
nia de 22 m : 10—3.

loan Dan BĂLAN

cu
de

Czako, iată un nume de rezonanță în fotbalul 
românesc ; primul din familie. Iosif, a evoluat în 
naționala României, care a participat la campiona
tul mondial de la Montevideo, o tempora... ; fiul 
său Gheorghe s-a făcut cunoscut ca fundaș stînga 
în formația textiliștilor arădeni, cu care a cîștigat 
două tricouri de campion. Celălalt fiu, Ștefan și-a 
cucerit galoanele gloriei ca extremă stingă, evoluînd 
la Poli Timișoara, Metalul Cugir, Jiul Petroșani 
(1956—1957), Gaz metan Mediaș, Victoria Buzău, 
U.T.A., la Baia Mare, C.F.R. Arad, unde și-a înche
iat activitatea de jucător în favoarea celei de an-

— în familia noastră 
fotbalul a fost prețuit, 
iată de ce am fost în 
stare să fac toate sa
crificiile pentru a ajunge 
jucător de performanță, 
în prima divizie, în lo
turile naționale de tine
ret și B. Ca antrenor do
resc să predau jucători
lor de astăzi zestrea mea 
de cunoștințe tehnico- 
tactice, bineînțeles ra
portate la cerințele fot
balului modern. îmi plac 
munca organizată, disci
plina, acestea sînt după 
mine izvoarele perfor
manței, Ia care se adau
gă talentul.

— Sînteți cotat ca un 
antrenor al promovări
lor. Ce jucător poartă 
„marca Czako“ ?

— In Ducadam și Co- 
vaș am investit multă 
încredere și nu m-au des- 
mințit. Apoi în Vușcan șl 
alții,

— La Jiul vă lipsesc 
din echipă numele so
nore...

— Accept vedeta în e- 
clitpă, dar care pune în 
valoare jocul colectiv. 
La Jiul am venit destul 
de tîrziu, după turneul 
efectuat în Polonia. Tur
neu care, datorită jocu
rilor aglomerate, după 
un sezoe greu, a accen
tuat starea de oboseală. 
Să nu uităm că în aceas
tă perioadă s-a neglijat

J

I

î
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unui ca-
„Creș- 

a ro- 
produc- 
societa-

în 
Și

La ora 18,

• VULCAN. Clubul 
muncitoresc din Vulcan 
și-a programat pentru astă 
seară, la ora 18, organi
zarea, la Fabrica de con
fecții Vulcan, a
dran etic pe tema 
terea necontenită 
lului femeilor 
ție, în familie 
te".
• LONEA.

la clubul sindicatelor din 
Lonea este prevăzută 
desfășurarea unei expu
neri pe tema „Ridicarea 
continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a 
poporului — țelul suprem 
al politicii partidului, 
preocupare de bază în 
societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe ca
re o edificăm".

trenor. 21 de ani pe gazon, apoi Ștefan a trecut pe 
banca tehnică' la Constructorul Arad (promovată în 
divizia C), Olimpia Satu Mare (ca secund al Iui 
Gheorghe Staicu, cu care a promovat în prima di
vizie) la U.T.A., cu aceeași performanță ; de la 
Metalurgistul Cugir a fost solicitat să devină an
trenor principal la Jiul. Așadar, „elevul" de odini
oară a avut ambiția să devină ..profesor" la școlile 
fotbalistice prin care a trecut, U.T.A., Cugir, Pe
troșani. înaintea deplasării la Tg. Mureș, angajat 
de reporter intr-un dialog succint, Ștefan Czako 
și-a dezvăluit veleitățile de „cîrmaci".

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ

Ștefan Czako revine 
la Jiul Petroșani cu 
ambiția de a „preda“

Valențele 
jocului 
ofensiv

problema instrucției.
Am reușit însă să instau
răm un climat dc muncă 
sănătos, plăcut și echili
brat. Din păcate sîntem 
handicapați de acciden
tarea a doi jucători de 
bază, Cavai și Vizitiu.

— Sezonul de transfe
rări s-a anunțat sărac 
pentru echipa din Vale.

— A revenit Lasconi, 
fostul arădan Cura va 
întări linia de atac. în 
general sînt mulțumit 
de seriozitatea cu care 
au răspuns toți jucăto
rii titulari, de asemenea, 
Vînătoru, Szekely și Cio- 
răscu, pot candida la un 
loc în echipă, dar de
pinde numai de ei. Nu 
numai vocația de ata
cant m-a îndemnat să

acord o atenție deosebi • 
tă primei linii ; eficaci
tatea scăzută atrage în 
derivă și celelalte com
partimente. Sînt adeptul 
concepției că la faza de 
atac trebuie să participe 
toți jucătorii de cîmp.

— Pe acest motiv 
ați descoperit sarcini noi 
pentru Dina și Stana ?

— Pentru mine Dina 
reprezintă mijlocașul co
ordonator cu condiția să 
participe și la faza de
fensivă. Stana a fost u- 
tilizat cind atacant cînd 
apărător, dar locul lui e 
la mijlocul terenului.

— V-ați aruncat pri - 
virea în „grădina" cu 
speranțe ?

— Timpul a fost scurt, 
deocamdată cred în șan

sa portarului Gliițan, ca
re are reale calități, deși 
unora le pare prea „crud" 
pentru prima divizie. In
diferent oare va fi „uns- 
prezecele" din teren, 
Jiul trebuie să se bazeze 
pe coeziunea sufletească 
și pe mobilizarea exem- 
plără a întregului efec
tiv. Iată de ce solicităm 
publicului spectator să 
ne susțină cu mai multă 
căldură, și la bine, dar 
mai ales la greu.

— Ce sistem de joc a- 
doptați ?

— Mă bizui pe valen
țele jocului ofensiv. Dar 
în funcție de adevrsari, 
de momentele decisive 
ale partidelor, de tere
nul pe care evoluăm, 
sînt partizanul varian
telor 1—4—4—2, și 
1—4—3—3, aceptate ca 
purtătoare ale unui nu
măr sporit de combina
ții tactice în viteză. în
tr-o formație fără nume, 
trebuie să strălucească 
concepția tactică moder
nă și jocul colectiv.

Așadar, astăzi reînce
pe campionatul primei 
divizii. în confruntarea 
cu omonimul său I. 
Czako de la Tg. Mureș, 
dorim antrenorului nos
tru, fotbalist stîngaci de 
predilecție, să pășească 
cu... dreptul.

Ion VULPE
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU FILME

13,00

17,05

Mamaia, 
de săptă- 

(Parțial

TV : Po- 
șeva-

(Urmare din pag r

Cei prezenți pe stadion 
fac o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și, 
prin îndelungi urale și o- 
vații, bucuria de a-1 sa
luta din nou, ca oaspete 
drag, pe secretarul gene
ral al partidului. Se scan
dează cu însuflețire mi
nute în șir i „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul 1“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu — 
România 1“ „Ceaușescu fiu 
iubit, în Tulcea bine-ați 
venit!“.

La scara elicopterului 
prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinat de primul secre
tar al Comitetului jude
țean de partid, care îi 
adresează in numele co
muniștilor al tuturor lo
cuitorilor județului Tulcea 
un călduros bun venit.

Pe stadion domnește o 
atmosferă de vibrant en
tuziasm. Răsună puterni
ce urale și ovații, se ros
tesc cu profundă dragoste, 
stimă și respect — nume
le partidului și al secre
tarului său general.

Dintr-o mașină deschisă, 
făcînd înconjurul stadio
nului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu 
prietenie ovațiilor mulți
mii.

Pe arterele orașului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu aceeași dra
goste, cu căldură și recu
noștință, de mii și mii 
cetățeni. în tot orașul ră
sună rostite din inimă 
vintele „Ceaușescu 
P.C.R. I“.

Primul obiectiv 
a fost întreprinderea 
alumină situată pe 
forma industrială a 
cei.

Aici, în intîmpinarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu au venit minis
trul industriei chimice, di
rectorul general al centralei 
de metale neferoase și ra
re, membrii conducerii 
unității.

Pionieri, șoimi ai 
triei, tineri, au oferit 
chete de flori.

Primul 
Comitetului 
partid 
tovarășului 
Ceaușescu despre modul 
cum se realizează planul 
național unic de dezvolta
re economico-socială în 
profil teritorial pe acest 
an.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii de la între
prinderea de alumină în
cepe în fața unei machete 
care marchează etapele 
de punere în funcțiune și 
dezvoltare a unității, pînă 
la capacitatea actuală.

Examinînd rezultatele 
obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut condu
cerii întreprinderii să 
treacă la aplicarea urgen
tă a măsurilor de recupe
rare a căldurii rezultată 
în procesul tehnologic și 
de valorificare a tuturor 
subproduselor rezultate în 

a

de

uu-

vizitat 
de 

plat- 
Tuî-

pa- 
bu-

al 
de

secretar 
județean 

a raportat 
N i c o 1 a e 

despre

procesul de prelucrare 
bauxitei.

Secretarul general 
partidului a cerut, de ase
menea, ca actuala centra
lă termică a întreprinde
rii, care funcționează pe 
păcură, să fie trecută, în 
termenul cel mai scurt, pe 
cărbune, prin construirea
unor agregate moderniza
te, în așa fel îneît să fie 
asigurată continuitatea 
procesului de producție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să

al

viziteze mai multe insta
lații de bază ale întreprin
derii.

La despărțire, colecti
vul de conducere a în
treprinderii de alumină a 
exprimat calde mulțumiri 
tovarășului (Nicolae 
Ceaușescu pentru noua vi
zită în unitate, pentru in
dicațiile și recomandările 
primite și s-au angajat să 
acționeze și în viitor cu 
toată energia în vederea 
îmbunătății continue a re
zultatelor în muncă, creș
terii contribuției lor la 
dezvoltarea multilaterală 
a patriei.

Vizita de lucru a conti
nuat la Combinatul meta
lurgic, important obiectiv 
pe harta economică a me
leagurilor tulcene.

Sînt prezenți, la această 
analiză ministrul industri
ei metalurgice, membri ai 
conducerii întreprinderii, 
specialiști.

Directorul Combinatului 
raportează despre reali
zările obținute de la în
ființarea întreprinderii.

Se vizitează apoi secția 
de feroaliaje și cea de 
siliciu tehnic. La încheie
rea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
colectivului combinatului 
și cadrelor tehnice pre
zente la această analiză să 
acorde în continuare aten
ție producției de feroalia
je, care să acopere necesa
rul intern și să i 
disponibilități pentru 
port. De asemenea, 
indicat să se continue ac
țiunea de 
resurselor energetice 
materiilor prime și de re
introducere în circuitul 
productiv. Secretarul ge
neral al partidului a insis
tat asupra necesității de 
a se intensifica preocupă
rile pe linia asimilării de 
noi produse metalurgice 
solicitate de economia 
națională, cerînd, 
odată, să. fie folosite 
judicios spațiile de 

'ducție.
Un mare număr de 

meni ai muncii au ținut să 
salute cu deosebită bucu
rie, cu sentimente de a- 
leasă stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință pe 
secretarul general al parti
dului, mulțumindu-i 
adîncul inimii pentru 
ceastă nouă vizită, 
tru posibilitatea de 
putea prezenta faptele de 
muncă, preocupările lor 
de viitor, pentru indica
țiile și orientările date și 
cu acest prilej.

Secretarul general al 
partidului a fost, în conti
nuare, oaspetele întreprin
derii de construcții nave 
și utilaj tehnologic — 
modernă unitate industri
ală ridicată pe malul 
nării.

Asemeni miilor de 
tățeni ai municipiului 
zenți în această zi pe ar
terele principale ale lo
calității, muncitorii între
prinderii au scandat minu
te în șir numele conducă
torului iubit al partidului 
și statului, dînd astfel ex
presie sentimentelor 
adîncă mulțumire și 
recunoștință pentru 
dițiile de muncă și 
viață ce lc-au fost create.

La sosirea în întreprin
dere, tovarășul 
Ceaușescu a fost 
de ministrul 
construcțiilor 
de membri ai 
Centralei Industriale de 
profil și ai unității.

Au fost vizitate hala de 
debitare și asamblare și 
cea de montaj corp nave.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, celorlalți con-

creeze 
i ex- 

s-a

recuperare a 
Și

tot- 
mai 
pro-

oa-

din 
a- 

pen- 
a-i

Du

ce- 
prb-

de 
vie 

con-
de

Nicolae 
salutat 

industriei 
de mașini, 
conducerii

ducători de partid și 
stat care îl însoțesc 
această vizită le-a 
prezentată o expoziție a- 
menajată în aer liber, care 
înfățișează o 
gă ’ 
ble 
de 
din 
ale 
re de mașini, precum 
piese și echipamente 
cesare 
droenergetice 
le interioare 
în cadrul 
tulcene.

în același 
fost prezentate 
moderne de recondiționa- 
re și refolosire a unor pie
se pentru nave de 
tonaje și profile.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu a cerut 
aliștilor, factorilor de răs
pundere prezenți să ia de 
urgență măsurile necesa
re asimilării în țară a 
pieselor de schimb, să asi
gure, prin mijloace pro
prii repararea și reintro
ducerea în circuitul pro
ductiv a tuturor navelor 
aflate în reparație.

A urmat un moment e- 
moționant care va rămîne 
întipărit în inimile și conș
tiința constructorilor na
vali : lansarea la apă, 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a car
goului „Moinești", prima 
navă pentru transportul 
de mărfuri' generale, 
7 500 tdw, construită 
Tulcea.

în aplauzele celor 
zenți, secretarul 
al partidului a spart 
prora navei sticla 
țională de șampanie, dînd 
drum liber spre mările și 
oceanele lumii unui nou 
vas ce va purta la catarg 
tricolorul românesc.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pe constructorii 
nave tulceni pentru 
coastă realizare, le-a 
noi
în activitatea de viitor.

Vizita de lucru a conti
nuat Ia Fabrica de conser
ve din pește a întreprin
derii de industrializare a 
peștelui Tulcea.

La sosire, secretarul 
general al partidului, cei
lalți tovarăși 
rea de partid 
fost salutați 
de ministrul 
și industriei 
de șeful Departamentului 
industriei alimentare, de 
numeroși oameni ai muncii 
de pe platforma industri
ală de est

Dialogul 
varăștilui 
Ceaușescu 
muncii 
unitate 
o arie 
vizînd 
îndeplinesc 
programelor de 
re a industriei 
re în județul Tulcea 
acest cincinal, dezvoltarea 
în continuare a pescuitului 
oceanic, a capacității de 
depozitare și a producției 
de conserve și semiconser- 
ve, ridicarea rentabilită
ții acestor activități.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a 
să se continue 
de valorificare

de piese 
asimilate 
profil 

țară, de 
industriei

de 
în 

fost

serie întrea- 
și subansam- 
de unitățile 

mecano-naval 
întreprinderi 
constructoa-

Și 
ne- 

construcțiilor hi
de pe rîuri- 
și realizate 
întreprinderii

context au 
procedee

diferite

o 1 a e 
sped-

de 
la

pre- 
general 

la 
tradi-

de 
a- 

urat 
și însemnate succese

din conduce- 
și de stat au 

cu căldură 
agriculturii 
alimentare,

a municipiului, 
de lucru al to-

N i c o 1 a e 
cu oamenii 
această tînărădin 

tulceară a cuprins 
problematică largă, 
modul în care se 

prevederile 
dezvolta- 
alimenta- 

în

recomandat 
activitatea 
superioară

a producției piscicole 
pentru a se obține în vi
itorii ani, în județul Tul
cea, o creștere continuă a 
producției de conserve și 
semiconserve.

Analizînd activitatea de 
pescuit oceanic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui <n să fie puse în 
stare de funcționare toate 
vasele de care 
flota noastră, să 
re extinderea în 
re a pescuitului 
inclusiv prin 
navelor costiere.

Tovarășul N i 
Ceaușescu, ceilalți 
răși din conducerea 
partid și de stat au vizitat 
secțiile de producție ale 
unității.

Pe întregul 
vizitei, • ca și 
din unitate a 
rului partidului și statului 
nostru, cei prezenți și-au 
manifestat cu deosebită 
căldură, profundele sen
timente de dragoste și ne
mărginitul respect față de 
cel mai iubit fiu al popo
rule'.

După încheierea vizitei 
în unitățile economice, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit la 
sediui Comitetului jude
țean de partid, cu cadre 
din activul de partid, 
membri ai 
ducerii 
griculturii și 
Alimentare, ai 
„Delta Dunării1* 
specialiști. în acest cadru a 
fost analizat 
realizare a 
de amenajare 
tare integrală

dispune 
se asigu- 
continua-

oceanic, 
utilizarea

c o 1 a e 
tova- 

de

parcurs al 
la plecarea 

conducăto-

cu 
con- 

A-Ministerului
Industriei 
Centralei 

și alțl

stadiul de 
Programului 
și exploa- 

a Deltei 
Dunării, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care cu
prinde măsurile necesare 
pentru punerea în valoare 
a acestei mari suprafețe 
— atît din punct de vede
re al producției vegetale, 
animale, piscicole, fores
tiere și stuficole, cît și al 
păstrării mediului în
conjurător și al condițiilor 
naturale.

De la Comitetul jude
țean de partid, coloana de 
mașini străbate din 
arterele 
orașului 
spre Stadionul i 
unde se regăsesc 
momente 
nou. se 
partid, 
popor, 
putere' 
Nicolae Ceaușescu. 
toată această 
manifestare, tulcenii 
expresie vie 
lor nestrămutate în politi
ca internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, hotărîrii lor ferme 
de a o traduce neabătut 
în fapt.

Secretarul 
partidului 
bun de la 
șului Tulcea, 
succese tot mai mari 
activitatea viitoare.

Conti nuînd dialogul 
fructuos dintre secreta
rul general al partidului și 
masele de oameni ai mun
cii din Tulcea, dialog în
ceput cu mulți ani în
urmă, vizita de vineri a 
constituit, prin problema
tica abordată, prin măsu
rile stabilite, prin 
țările și indicațiile 
tovarășul 
Ceaușescu, 
semnificativ 
dezvoltarea orașului și ju
dețului Tulcea,

nou 
principale ale 

îndreptîndu-se 
municipal, 

: aceleași
înălțătoare. Din 

ovaționează pentru 
pentru patrie 
se scandează 
numele

Și 
cu 

tovarășului 
Prin 

vibrantă 
dau 

încrederii

general al 
își ia rămas 
locuitorii ora- 

urîndu-le 
în

orien- 
date de 
o 1 a e 
nou și

N i c
un
moment, în

No
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PETROȘANI — 7 
iembrie: Mult mai 
preț e iubirea ; Unirea : 
Contrabandiștii din San
ta Lucia.

LONEA : întunericul
alb.

ANINOASA : Impe
riul contraatacă, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul ; Sindromul, I-II.

LUPENI — Cultural: 
Zorro, I-II.

URICANI : Ochi 
urs.

11,00
11,05

ii,25

TV.
Telex.
File dintr-un 
nai de tabără. 
Cinci 
oameni
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anul 2000. 
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Iul de la
La sîrșit 
mină (I). 
color).
Reportaj

vestea unui 
let.
Serial științific.
Spre anul 2000.
August — cronica 

evenimentelor po
litice.
Tclesport (color). 
1001 de seri.
Telejurnal (parți

al color).
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II). (Parțial 
color).

Teleenciclopedia.
Film serial :

„Roțile" (color). E- 
pisodul 1.
Comedii... la Co
media (color).
Telejurnal (parțial 
color).
Sport.
Invitații Televizi

unii. Emisiune mu
zical - distractivă, 
închiderea progra
mului.

Liceul industrial
nr. 1 Lupeni

FACE ÎNSCRIERI LA URMĂTOARELE
DE ȘCOLI,

pentru anul școlar 1983—1984 :
TIPURI

LICEU — curs de zi, treapta a II-a

■ mineri 216 locuri
curs seral

■ mecanică 39 locuri
■ mineri 40 locuri

ȘCOALA PROFESIONALA — curs de zi:
■ mineri 216 locuri
■ electromecanic de mină 20 locuri
■ mecanic mașini și utilaje 30 locuri

curs seral
■ mineri 36 locuri

zi și seral se 
iar la școa-

înscrierile la liceu curs de 
fac pînă la data de 31 august 1983, 
la profesională pînă la data de 4 septembrie 
1983. în data de 5 septembrie se va face vizita 
medicală pentru candidații de la școala profe
sională.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic la secretariatul școlii, între orele 7—15 la 
telefon 129.

Mica publicitate
legitimație de 

numele Cioba. 
eliberată de 
O declar nu-

carnet student 
Sișca Nicușor, 
Institutul

Petroșani. II
de 

declar

PIERDUT 
serviciu pe 
nu Viorica, 
l.C. Vulcan, 
lă. (918)
PIERDUT 

pe numele 
eliberat de 
mine
nul. (919)

PIERDUT carnet 
pe numele Ghiga 
tin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (920)

PIERDUT carnet student 
pe numele Zăpadă Gheor- 
ghe, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (921)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dan Cristian, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani, îl declar 
nul. (923)

student 
Augus-

legitimație de 
numele Ignat 
eliberată de 

declar

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vitez 
Petru, eliberată de Pre- 
parația Petriia. O declar 
nulă. (915)

PIERDUT 
serviciu pe 
Vartolomeu,
l.M. Aninoasa. O 
nulă. (907)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Schiopesc 
Alexrndru, eliberat 
Institutul de mine 
șani. îl declar nul.

PIERDUT carnet 
dent pe numele 
Costinel, eliberat de 
tutui de mine Petroșani, 
îl declar nul. (927)

PIERDUT carnet 
student pe numele 
Elena, eliberat de 
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (928)

ANUNȚ DE FAMILIE

de
Petro- 
(926)

stu-
Neagu
Insti-

de
Kosz

Institu-

SOȚIA Maricica, fiica Larisa, cu adîncă durere 
anunță împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna bunul nostru soț și tată

BALAN IANCU
Nu te vom uita niciodată, (m.p.)
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