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Patru decenii ale devenirii noastre

Succese de seamă

I. M. Lonea
Mobilizați în întîmpinarea 

zilei de 1 Mai, ziua marii 
sărbători a tuturor oame
nilor muncii din întreaga 
lume, colectivul întreprin
derii miniere Lonea 
tras la lumina zilei 
ceostă săptămînă o

a ex- 
în a- 
canti-

in.
producție

465 tone suplimentar

Vizita de lucru a tovarășului
NICGLAE CEAUȘESCU

în unități economice 
din Capitală

tate suplimentară de 850 
tone de cărbune. In pri
ma zi declarată de pro
ducție record, cantitatea 
suplimentară extrasă este 
de 465 tone de cărbune.

Prin ritmicitatea reali
zării și depășirii sarcinilor

de plan din ultima deca
dă, minerii de la Lonea au 
recuperat minusul înregis
trat în primele două deca
de, astfel că la zi planul 
este realizat în proporție 
de 100,2 la sută. (Gh. S.)

Tovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a continuat, vineri, dialogul de lucru început în ziua precedentă cu colectivele unor mari unități economice și de cercetare bucureștene, direct și puternic implicate în, realizarea sarcinilor de mare bricile de ciment, a răspundere înscrise în documentele Congresului al XH-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., în programele stabilite în domeniul economic, îndeosebi cu privire la dezvoltarea energeticii și construcțiilor de nave, la asigurarea u- tilajelor tehnologice necesare echipării noilor capacități prevăzute în sectoare de bază ale industriei, în extinderea mecanizării și modernizării agriculturii.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a fost mai întîi oaspete al colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini grele București.Așa cum sublinia secre-

o I a egene- Comu- condițiile pentru ca programul energetic național, obiectivele stabilite in domeniul nuclearo-energetic să fie realizate integral și la timp și a cerut tuturor factorilor de răspun- 
__ .7. ___ . 1 cu cea mai mare răspundere îndeplinirea integrală a sarcinilor stabilite, să acționeze cu hotărîre pentru traducerea lor în via-

țarul general al partidului, într-una din numeroasele vizite făcute aici, întreprinderea de mașini grele București a devenit una dintre cele mai moderne unități ale industriei noastre, avînd un rol dere să urmărească tot mai important în asigurarea utilajelor și agregatelor energetice, chimice, metalurgice, pentru fa-altor ___ ____ _tehni— ță.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a vizitat în continuare Institutul național 
de motoare termice, puternică. unitate de cercetare științifică, cu importante sarcini în ansamblul procesului de dezvoltare a industriei noastre constructoare de mașini.Apreciind rezultatele obținute, nivelul tehnic al prototipurilor executate, tovarășul Nieolae Ceaușescu a valorificarea de pînă acum dă tipurile de

instalații- de înaltă citate.In cadrul amplei ze desfășurate de dată, au fost pe larg, în detaliu, sarcini- nile ce revin acestei puternice unități industriale din programul nuclearo-energetic și s-au stabilit măsuri concrete menite să asigure rea lor în cele condiții.Tovarășul N Ceaușescu a cerut să accelereze ritmul de producție și livrare a echipamentelor nucleare, cînd măsurile ce trebuie luate în acest sens. Secretarul general al partidului a apreciat că există toate

anali- _ această examinate
îndeplini- mai bunei c o 1 a ese

indi- . cerut prin rezultatelor să se extin- motoare ce
(Continuare în pag, a 4-a)

I. MSectorul II al 
Livezenî raportează 
666 tone depășire
După cum ne informează tehnicianul Ve

ronica Jugănaru din cadru! compartimen
tului planificare al I.M. Livezeni, minerii 
sectorului II au extras în ultimele zile o 
producție suplimentară de 666 tone. Cu a- 
ceastâ producție, colectivul raportează în 
cinstea zilei de 1 Mai extragerea a 2224 
tone de cărbune peste sarcinile de plan 
de la începutul lunii.

Un succes de prestigiu la care a contri
buit întregul colectiv al sectorului, cu men
țiuni pentru minerii din brigada lui Cris- 
tea Valache.V________________ :___

Sectorul IV al I.M. Paroșeni

Rodnicie în abataje
Un sector tînăr înființat, în urmă cu nu

mai două luni, demarează bine încă din 
start, acumulînd la zi o producție supli
mentară de 8634 tone de cărbune. Numai 
in ultima zi declarată zi de producție re
cord, minerii acestui sector au extras pes
te preliminar 150 tone de cărbune. Acest 
frumos succes este rodul muncii minerilor 
— mecanizatori din brigada condusă de 
Constantin Ciobănoiu, care mînuiesc un 
complex cu susținere și tăiere mecanizată. 
(Gh.S.)

\optodfaw (te miK0ieaAca\

I.M. VULCAN

Preocupări statornice 
pentru materializarea deplină 

a unor măsuri eficienteEste necesar ca în eta- ' pa actuală produsele finite livrate beneficiarilor să fie de cea mai bună calitate pentru că este bine știut calitatea produselor livrate are un rol hotărîtor în relația producători — beneficiari.Cei ce-și desfășoară activitatea în uzinele de preparare a huilei știu cîte greutăți le provoacă piatra din cărbunele livrat de întreprinderile miniere. In condițiile noului sistem de retribuire în acord global, 
cărbunele extras în canti
tate cît mai mare și de ca
litate cit mai bună tre- . buie să stea în fața tuturor colectivelor oamenilor muncii din cadrul C.M.V.J. Un exemplu în /acest sens îl

constituie colectivul întreprinderii miniere Vulcan, care în primul trimestru a livrat in plus preparațiilor peste 16 000 tone de cărbune. Cantitativ, mina și-a realizat sarcinile de plan. De la sing. Mihaela Charec, responsabila cu calitatea, am aflat că, în trimestrul 1, mina Vulcan și-a realizat indicatorii de calitate, atit la cenușă cît și la u- miditate: cenușa a fost redusă cu un procent față de plan, iar umiditatea cu 0,2 procente. Astfel, mina a obținut o bonificație de 6331 tone de cărbune.Aceasta demonstrează preocupările constante ale
Gh. SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)

Plena ra
Comitetului municipal de partid

trimestrul I a.c. ți măsurile 
ce se impun pentru îndepli
nirea integrală a planului 

asumate

Trei ortaci, trei prieteni, 
trei mineri de bază 
brigăzii conduse de 
tru Mandriș 
sectorului II 
na Uricani: 
Constantin
Mereuță Jăchean și Ion 
Fodor.

ai 
Pe

din cadrul
A de la mi- 

combainerii 
Cordeanu,

Se apropie 1 Mai, zi 
a solidarității internațio- _ 
nale a oamenilor muncii. 
Este o zi cu sensuri pro
funde în conștiințe, sti- 
mulînd energia creatoare 
a minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii să rea
lizeze noi și noi fapte 
de vrednicie pentru dez
voltarea economică și.....................................................................

toria Văii Jiului ziua de 
1 Mai a însoțit lupta 
minerilor, conduși de 
comuniști, pentru o lu
me mai bună și mai 
dreaptă, înfăptuită du
pă actul revoluționar de 
la 23 August 1944.

In lumea contempo-

La Petroșani s-au desfă
șurat ieri, lucrările plena
rei Comitetului municipal 
de partid. Au participat și angajamentelor 
membri și membri supleanți ' în întrecerea socialistă pe a- 
ai Comitetului municipal de 
partid, al comisiei munici
pale de revizie, secretari ai 
comitetelor de partid, pre
ședinți de sindicat și secre
tari ai organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi economi
ce, conducători de între
prinderi, membri ai activu
lui de partid din domeniul 
economic, activiști de partid, 
ziariști.

La lucrările plenarei a luat 
parte tovarășul Radu Bălan, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid.

Plenara a adoptat la or
dinea de zi: Raport cu pri
vire la preocuparea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale 
U.T.C., a consiliilor - oame
nilor muncii pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe

nul 1984, prezentat de to
varășul Viorel Faur, prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal de partid.

Pe marginea materiale
lor prezentate au luat cu- 
vîntul tovarășii: Iulian Cos- 
tescu, Alexandru Aruncu- 
teanu, Ștefan Alba, Arpad 
Crișqn, Nieolae Radu, Elena 
Antal, Constantin Popa, Io
sif Kelemen și Petru Barb.

Vorbitorii 
preocupările 
muncă, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pen
tru îndeplinirea integrală și 
depășirea indicatorilor de 
plan și angajamentelor asu
mate pe acest an. A fost 
reliefată experiența colecti
velor miniere în valorificarea 
superioară a capacităților de 
extracție, a dotării tehnice și

au evidențiat 
colectivelor de

forței de muncă și, in mod 
constructiv, au fost dezbătu
te cauzale, neajunsurilor 
care mai persistă în activi
tatea unor întreprinderi, in 
acest conte***  cu fost făcute 
propuneri pentru punereq, în 
valoare a tuturor resurse
lor interne ți posbilităților 
de creștere a producției fizi
ce, pe seama depășirii pro
ductivității muncii planifica
te, concomitent cu îmbună
tățirea calității cărbunelui 
extras și creșterea eficienței 
economice a întregii activi
tăți. Referiri ample au fost 
făcute și cu privire la rezul
tatele obținute în celelalte 
domenii de activitate, pre
cum și la stadiu! lucră
rilor pe șantierele inves
tițiilor industriale și sociale 
din municipiu. ’

Pe marginea problemati
cii dezbătute, plenara a a- 
doptat măsuri corespunză-: 
toare.

în pagina a 3-a
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MUNCA POLITICĂ
ÎN ACTUALITATE, LA OBIECT 
dinamizează întrecerea minerilor 

pentru creșterea producțieiFapte de muncă, fapte de vrednicie: „...in intim- 
pinarea zilei de 1 Mai, in
tr-un singur schimb, mi
nerii Gheorghe Cimpeanu, 

Maxim Mariciuc, Vasile An- 
cuța și tînărul miner Eu
gen Trij, din brigada lut 
Alexandru Pato, din sec
torul 1, au realizai in aba
taj prin două împușcături 
o depășire de 25 tone de 
cărbune".

.....Cinste schimbului for
mat din minerii Gheorghe

MEREU

line 7 Mai
rană, Ziua solidarității 
internaționale a oame
nilor muncii dobîndește 
semnificații complexe, 
determinate de costisi
toarea cursă a înarmări
lor care amenință pa
cea. Apreciată pe 
toate meridianele și

paralelele, poziția cons 
tructivă a partidului ș 
statului nostru în pro 
blematica dezarmării 
sintetizează vocația po
porului de a munci în- 
tr-o atmosferă de pace 
pentru progresul și pros 
peritatea patriei.

T. SPATARU

6 metri și o producție su
plimentară de 80 tone de 
cărbune".S,nt fapte pe care propaganda vizuală de la mina Uricani le prezintă cotidian și într-o formă grafică vie, atractivă, pe măsura semnificației lor prin panouri mari expuse în sala de apel, acolo pe unde trec zilnic toți minerii.Sînt fapte prin care pro- : paganda vizuală, consec- J ventă.în primul rînd sieși, 

Șerban, Constantin Scurtu răspunde prin mijloace spe- și Cornel Țimbulaș din bri
gada lui Ion Sabău, care 
două zile la rînd a îm
pușcat țle două ori și a 
dat peste plan 50 tone de 
cărbune".

„...Brigada lui Traian 
Pop, compusă din minerii 
Gheorghe Maigrădean, live; depășirea plani

Gheorghe Zalbă, Ștefan luna aprilie : cu 500
Saierly, M. Mihai Farkaș, 
Andrei Alb, Ion Onofrei și 
Ionel Subu, a realizat în —---- -------- ---------—---------- —25 aprilie o avansare de (Continuare ta pag. a 8-a) gj

cifice chemării la întrecere pe care a prezentat-o ea însăși în urmă cu cîteva săptămîni — chemarea brigăzii minerului Traian Pop din sectorul III către toate brigăzile minei pentru realizarea următoarelor obiective: depășirea planului pe> tone
loan DUBEK
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(Urmare din pag. I)
Pe agenda organizațiilor U.T.C.

ț
l*

Perfecționarea profesională, 
întărirea ordinii și disciplinei
La mina Paroșeni, Eu

gen Deutsch, secretarul 
comitetului U.T.C. pe în
treprindere, ne-a vorbit 
despre multe preocupări 
ale tinerilor din între
prindere în sprijinul pro
ducției. Constantin Chi- 
ruți. Alexandru Vîtcă, La- 
disiau Both, Nicolae Re- țelor nemotivate bedea, loan Teacenco, Dan „Judecata muncitorească", vizitele în cămin și la domiciliu, discuțiile cu tinerii nou încadrați. De asemenea, sînt întreprinse acțiuni de popularizare 

a abaterilor, pentru crearea în rîndul tinerilor a opiniei combative față de încălcările normelor disciplinei de producție.Toate aceste exigențe denotă o viață de organizație intens trăită. Efortul ei este reflectat de realizările colectivelor de muncă. In ansamblu, la mina Paroșeni se obțin frecvente depășiri ale preliminarului zilnic și productivității muncii. A- ceste depășiri încorporează și cota de participare a uteciștilor care răspund

că cele mai multe „nemotivate**,  circa 70 la s"- tă din total, sînt făcute de tineri și mai ales mereu de către aceeâși„a- bonați" la acest gen de absențe. Au fost intensificate acțiunile educative și de prevenire a absen- caStancu. Mihai Răducan, Dumitru Macavei, Bălan, Ioan Popescu, rin Samșudean, Vasile vrie, Ion Munteanu și meroși alți uteciști frunte, desfășoară zi zi o susținută activitate productivă, mobilizînd tinerii la efortul colectiv consacrat realizării și depășirii indicatorilor de plan.In mod deosebit, organizațiile de tineret au în 
atenție două probleme 
deosebit de importante. 
Calificarea tinerilor este urmărită îndeaproape și se poate spune că acest obiectiv este mult sprijinit și de șefii sectoarelor 
de producție. Disciplina constituie a doua proble- cu promptitudine chemări- 
mă la care ne referim, lor organizației din care 

Cu obiectivitate, secretarul fac parte.U.T.C. pe mină ne-a spus Ion MUSTAȚĂ

Ion So_ La- nu- de de

me prioritare adoptate de 
plenară, cele privind creș
terea productivității mun
cii, și creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor. Pe bază de cons-

berării și Congresul 
XIII-lea al partidului 
succese cît maî de seamă.

După cum aflăm de la interlocutorul nostru, a- 
în-

de cărbune, sporirea productivității muncii cu 1500 kg/post, reducerea consumului la lemn de mină cu xarea propagandei, a 5 mc/1000 tone, a consu- tregii munci politice pe a- pecte, aceste documente aumului de energie electrică ceste deziderate a consti- fost dezbătute întii eu toți_ cu 3 kWh/tonă, eliminarea tult obiectul unei dezbateritotală a absențelor nemo- _____________ ________tivate.Stimularea întrecerii, reflectarea rezultatelor pe care le obțin brigăzile de mineri, întregul colectiv constituie o preocupare prioritară a * propagandei vizuale, ne explică secretarul adjunct al comitetului de partid al minei, Ion 
Geană. Și e firesc, sîntem în anul unor evenimente istorice deosebite. Dar ceea ce urmărește propaganda vizuală, propaganda în general, este perfecționarea în ansamblu a activității productive, ridicarea realizărilor colectivului la nivelul marilor exigențe subliniate de secretarul general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. martie a.c., . tîmpina aniversarea

u- de5 mc/1000 tone, a consumului de energie electrică
propagandiștii, iar apoi în

Munca politică — 
mereu in actualitate

dinpentru a în-Eli-

aparte în cadrul consiliului de educație politică și cultură socialistă din întreprindere. In urma acestei dezbateri, atît comisiei propagandiștilor și agitatorilor, cît și celorlalți membri ai activului de propagandă li s-au stabilit sarcini precise în legătură cu înfăptuirea sarcinilor reieșite din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. O deosebită a- tenție s-a acordat popularizării celor două progra-

toate cursurile învățămîn- tului de partid. Dezbaterile s-au axat mai ales pe direcțiile de acțiune cuprinse în măsurile tehnico- organizatorice și politice elaborate la nivelul întreprinderii și al sectoarelor privind sporirea productivității, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Tot pe această mă au fost instruite lectivele de agitatori, în incinta minei au fost puse două grafice care
te- co- iar ex_in*

dică în mod sugestiv căile acțiune în cadrul unității pentru atingerea nor nivele superioare productivitate și eficiență.In aceste zile toate mijloacele propagandei vizuale, — panoul „Faptul zilei", gazeta de perete, vitrina .^Inițiativele muncitorești în acțiune", graficele de întrecere, și convorbirile agitatorilor în formațiile de lucru — deci întreaga gamă a muncii politice desfășurată în sectoarele minei, este angajată integral în efortul organizației de partid, al întregului colec
tiv pentru ridicarea realizărilor în sporirea producției, a productivității muncii, în reducerea costurilor de producție pentru mobilizarea colectivului la întîmpinarea marilor evenimente sărbătorești ale a- nului cu succese de excepție. Ceea ce e mal important, eficiența acestor acțiuni ale muncii politice se regăsește cu prisosință în faptele de muncă și de vrednicie ale minerilor, ale întregului colectiv.

Două muncitoare des
toinice din cadrul secției 
M.A.P. de la I.U.M. Pe
troșani: frezorul Mariana 
Fantini ți mai tînăra ei 
colegă Maria Dogaru.

Preocupări
(Urmare din pag. I)

statornice

Foto: N. ȘTEFAN

* ’ * *

minerilor din Vulcan pe linia îmbunătățirii calității cărbunelui ce ia drumul preparațiilor. In abatajele cameră sterilul rezultat în Urma operațiilor de împușcare se alege și se depune pe poditură fiind preluat, din dispoziția conducerii decadal și ori de c î t e ori se execută operația de prăbușire de o comisie organizată; la nivel de sector. Pentru lucrările de pregătiri în steril sînt fluxuri separate. Sterilul rezultat de la baionetele executate pentru atacarea de noi felii, este dirijat pe secția de transport materiale care devine secție de rostogol, și este încărcat în vagone- te. La orizontul 480, înainte de culbutarea vagonete- loi eu cărbune se face un control privind prezența celor cu steril. Vagonetele care au mai mult de 50 la sută piatră sînt trecute prin culbutor și îndreptate către puțul nr. 7 pe unde se extrage numai ste-

TREI DOAMNE Șt TOȚI 3 
TREI... fi

s-au a de

Cel mai esențial lucru în această direcție îl constituie întărirea cu efective a punctului de claubare de la puțul cu schip. In trimestrul I, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cantitatea de piatră aleasă prin claubare a fost de patru ori mai mare. Privind reducerea conținutului de umiditate,luat măsuri de captare apelor prin executare jompuri la nivelul baionetelor și orizonturilor de unde prin fur tune armate, .. conducte metalice cu dia- metre de 50 mm și respectiv 110 mm sînt dirijate în bazinele principale de colectare a apelor subterane.Urmarea firească a a- eestor preocupări, — bonificațiile obținute — dovedesc eficiența măsurilor întreprinse și creează premise ca și în viitor activitatea în domeniul îmbunătățirii Cal It ații cărbunelui, alături de alți indicatori de bază va constitui o dovadă certă a eficienței economice în domeniul mineritului.

In săptămîna pe care o 
încheiem au fost ist- 
sub influența alcoo>uiui 
volan trei conducători auto 
profesioniști. Aceștia sînt 
ion Burlec și loan Ciobotaru 
de la I.C.M.M. Petroșani pe 
autobasculantele 31-HD-5458 
și, respectiv, 31-HD-7175 și 
Romulus Dobre de la cen
trul de achiziții Petroșani, pe 
autotractorul 41-HD-3131. In 
toate cele trei cazuri s-a a- 
plicat același „tratament" : 
permisele reținute în ve

derea suspendării șhamendă 
500 de lei.

VA RECOMANDAM I

Timpul instabil 
s-a așternut de cits va
din nou in Valea fiului, 
bligă pe conducătorii 
să adopte o manieră de 
conducere preventivă, 
cauza frigului și a ploii care 
cade aproape zilnic, pietonii 
și copiii uită de multe ori 
să se asigure la traversare 
străzilor, de aceea conducă
torii auto trebuie să circule 
cu viteză redusă, pentru a 
fi în măsură să evite orice 
oericol.

care 
zile 

o-
auto

SR0RTA SPORT '*  rSfâRTWȘPORȚf SPORT’SPORT ’SPORT^'

Din

fotbal, divizia c FOTBAL, DIVIZIA C

Goluri de antologieMINERUL — ȘTIINȚA VULCAN — MINERUL MOLDOVA NOUA: 3—0 (2—0). încă din primele mi
nute s-a văzut clar intenția oaspeților de a „trage1* la un punct, dar gazdele și-au pus în evidență superioritatea teritorială, prin șuturile „semnate" de Cio- rîia (min. 8, 12) și Biiieru (14, 17 și 19). In min. 24, talentatul jucător Biiieru creează o fază electrizantă, care a fost finalizată de cel mai bun jucător de pe teren — Neagu. Presiunea gazdelor a fost materializată din nou, în min. 39, printr-un gol înscris de Topor, dintr-un șut puternic din marginea careului. Portarul oaspeților a scos goluri ca și făcute (28, 30

și 36) la șuturile lui Bilieru, Constantin și Neagu.Și după pauză jocul a avut un singur sens, spre poarta minerilor din Moldova Nouă. încurajată sportiv de galeria proprie, e- chipa gazdelor se va desprinde hotărîtor în min. 76, prin Neagu, care înscrie din centrarea lui Constantin un gol de zile . mari, trimițînd cu capul mingea la vinciu.Trioul tehnic al combinatei din Vulcan Cătuți — Coșereanu — Dumitrache a trimis în teren formația: Bogheanu — Filip, Frățilă, Neagu, Văduva — Postel- nicu, Ciorîia, Ene — Constantin, Topor, Biiieru.
Nituș ONTEȘESC-U, coresp.

tată în prima repriză aparținut oaspeților, au avut, în min.

a lui cărui

Pe stadionul, Știința din Petroșani a avut loc faza orășenească a tetratlonuiui, competiție la care au participat reprezentativele școlilor" gene’’ale " m, .1, 2, 4, : șf T di» Petroșani.? I».ur.ra tezaltetelorrȚiteeșș- trate, pe pr imele trei locuri 
S-au clasat: fete: Școala

t i s mgenerală nr. 5, Școala generală nr. 7 și Școala generală nr. 1; băieți: Școala generală nr. 1, Școala generală nr. 5 Școala generală Aș, L Primele clasate la etapa ju-
S. SÂLOI

Același 1-0,MINERUL ANINOASA — METALUL OȚELU ROȘU 1—0 (0—0). Meciul începe în nota de dominare a localnicilor, care inițiază o serie de acțiuni ofensive la poarta lui Marica (Iosif Popa — min. 2, Dozsa — 4, Ion Jenică — 7, Haiduc — 20, Ghițan — 27), dar eforturile lor s-au dovedit, fără. eficiență astfel că cea mai periculoasă fază ra-
a care12, o dublă ratare, prin Diaco- nu. La numai cîteva secunde de la fluierul de reluare al centralului V. Ivan (Drobeta Turnu Severin), Hădărean, infiltrat în dispozitivul defensiv advers, scapă de sub supra veghe-' rea lui lenea, trece în dribling de Stan și Al ion, deschizând scorul. In loc să asistăm la un randament eficient al liniei mediene, jocul gazdelor devine a- nost, pentru că juniorul Popa a fost folosit pe un post de... conjunctură, Tudor a jucat retras, iar Gu- ran a evoluat practic, sub valoarea sa.. . Pe-a lungul pEp-tjdei, am .. I remarcat unele evidențieri; I jocul exact și înțelegerea

de nacGsăîf...în mecanismul echipei lui Ghițan, dăruirea Florin Pocșan, alecalități (viteză de reacție, deposedări precise, subtilitate la dublaj, intercalări utile în atac) îi permit o mobilizare optimală, fapt ce-1 evidențiază și în meciurile din deplasare, precum și siguranța portarului Muntean.La juniori: Minerul A- ninoasa — Metalul Oțelu Roșu 4—1.
T. TRIFA

Breviar< „CUPA ROMÂNIEI" Marți s-au desfășurat pa' tru jocuri din cadrul ~ pei României", ediția 1984 —1985, încheiate cu ur toarele rezultate: .Min ..Bărbăteni — Autobuzul Petroșani 3—5, Parîngul Lonea — Minerul Uricani 5—2, Preparatorul Petrila — Hidromin Petroșani 4—2, Măgura Pui — Preparatorul Lupeni 3—0.Miercuri 2 Mai se va desfășura etapa a XXI-a a diviziei C,

„Cu
Zilele de sărbătoare ii 

îndeamnă pe posesorii de 
autoturisme să plece in dru
meții.; Pentru ca aceste 
excursii să fie reușite, plăcu
te înainte de plecarea în 
cursă trebuie să sa verifice 
starea tehnică a autoturis
melor, iar pe tot parcursul 
drumului să se adopte o 
conducere preventivă, fără 
riscuri.

Duminică, 29 aprilie a.c.,' 
. au drept de circulație auto

turismele proprietate perso
nală înmatriculate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Biroului circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

LA UZINA de prepararea a cărbunelui din Lupeni a fost pusă în funcție o stație de radioamplificare eu 10 posturi, amplasate în principalele puncte ale incintei și secțiilor de producție. Pe această cale, Va fi asigurată popularizarea operativă a fruntașilor în pro- i ducție și informarea pre- I părătorilor cu realizările | din șecții și. atgjțgr.e, DeT I sigur, stația va transmi

!
II

I
I
II

te și programe educativ- distractive.PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA localităților, tinerii din Valea Jiului au plantat, începînd din ultima decadă a lunii martie pînă în prezent, 7 300 de arbori, arbuști ornamentali și pomi fructiferi. Se spune că la această amplă acțiune au participat peste 7000 de tineri. Deci, un tînăr, un pom. Iată cum poate fi creată o frumoasă tradiție..♦ FILIALA MUNICIPALA a O.J.T. organizea-

ză în luna iunie cursie — ca de obicei plăcută și deosebit de instructivă — în țara vecină și prietenă, R.P. Bulgaria. Traseul va cuprinde localități cu recunoscute valori turistice: Al- bena, Burgas, Plovdiv și, bineînțeles, Sofia. Durata excursiei, 7 zile.
I 
I 
I
I

Rubrică realizată de 
ion MUSTAȚĂ
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Bilanțul promițător avansează ambițiile 
unei perspective calitativ-superioare

Avînd o tradiție de peste 
trei decenii. Școala populară 
de artă din Petroșani și-a 
asumat și își îndeplinește mi
siunea de a forma artistic 
talentele generațiilor de oa
meni ai muncii în domeniul 
muticii, artelor dramatice și 
plastice. De remarcat că în 
afara reședinței noastre de 
municipiu, școala are secții 
la Lupeni (cu clase de pian 
și chitară) și Deva (chitară); 
cu ani în urmă ființau clase 
la Brad, Hunedoara și Orăș- 
tie. In condițiile autofinanță
rii totale, școala de artă își 
desfășoară normal cursurile, 
dovedind aptitudinile și vo
cația artistică a multor oa
meni ai muncii, cît și nece
sitatea desăvîrșirii lor. Amă
nunte în acest sens ne oferă 
directorul obștesc (ca de 
altfel întreaga conducere) ol 
unității școlare, Vasile Chir- 
culescu, președinte al Comi
tetului municipal de cultură 
și educație socialistă.

— In Petroșani avem clase 
de suflători, acordeon, chi
tară, pian, vioară, de pregă
tirea cărora răspund instru
mentiști atestați cu 
medii, clasele de pictură 
actorie avînd asigurate 
dre didactice cu studii 
perioare. In total școala 
137 de elevi. Contribuția 
nească a elevilor și venituri
le obținute din spectacolele 
cu public au acoperit chel
tuielile, în plus în contul șco
lii sînt înregistrați 56 000 lei, 
deci se împlinește dezidera
tul didactic — pregăti
rea artistică, în condiții 
eficiență economică.

Rezultatele ar fi și 
bune, dacă unele cadre 
dacțice (clasele de vioară, 
pregătită de Ela Martan și 
de acordeon-pian, luliana 
Budai) ar fi preocupate de 
completarea numărului de 
elevi, conform prevederilor 
programei de învățămînt pen
tru o normă sau o jumătate 
de normă. O minuțioasă a- 
naliză, desfășurată recent la

nivelul biroului executiv al 
Comitetului municipal de cul
tură și educație socialistă a 
reliefat unele aspecte nega
tive întîlnite în desfășurarea 
procesului instructiv-educafiv. 
Lăsînd la o parte un factor 
de natură obiectivă — micșo
rarea spațiului destinat cla
selor, semnalăm indisciplina 
unor cadre didactice, pre
cum Vasile Bogdan (Lupeni), 
Ștefan Barath și Nicolae 
Gherghe (Petroșani), care au 
tergiversat, luni de zile, de
punerea contribuției bănești

mai bune. Altfel spus, pregă
tirea elevilor nu trebuie să 
devină un scop în sine, dim
potrivă, progresul artistic me
rită relevat de confruntarea 
cu publicul, care ore darul 
de a aplauda reușitele, dar 
și avantajul concret de a a- 
duce 
uităm 
dente 
niei”,

{ 
j.
i

!

J

La Școala populară 
de artă Petroșani

Iî £ i 
i

studii
Și 

ca- 
su- 
are 
bă-

de

mai 
di-

a elevilor în contul școlii. Ce 
fel de educatoare se poate 
numi Ela Marton care obiș
nuiește să strige și să-și a- 
menințe elevii ? Unele cadre 
didactice, care nu s-au preo
cupat de completarea claselor 
nu au avut măcar în inten
ție organizarea unor consul
tații și meditații care să con
tribuie la îmbogățirea cu
noștințelor muzicale ale ele
vilor.

— Pentru anuî școlar viitor, 
ne asigură directorul școlii, 
ne vom strădui să acoperim 
toate posturile didactice cu 
cadre de specialitate cu pre
gătire superioară,

lată o măsură menită să 
conducă ia un adevărat salt 
calitativ în procesul de în
vățămînt; oricit de bun 
instrumentist ar fi, un absol
vent de liceu nu poate avea 
cunoștințele și tactul pedago
gic ale unui cadru didactic 
cu studii superioare. in acest 
context, perspectiva, luînd în 
considerare numărul și sta
diul pregătirii elevilor, impu
ne o mai bună propagandă 
în favoarea școlii, o selec
ție mai riguroasă 
lor, desfășurarea 
„de producție” în

beneficii școlii. Să nu 
că, în edițiile prece- 
ale „Cintăriî Româ- 
participarea la fina

lele festivalului național s-a 
soldat cu o comportare o- 
norabilă, cu titluri de lau
reat. Acum, în faza de masă 
a celei de a V-a ediții. Școa
la populară de artă din Pe
troșani „trăiește" doar prin 
prezența cadrelor didactice 
în grupul coral cameral „Ar
monia” ol Casei de _cultură 
(o oltistă și o soprană). Dar 
asupra perspectivei a stăruit 
însuși directorul așezămîntu- 
lui școlar.

— Pe lîngă celelalte acti
vități cunoscute, cu sprijinul 
Consiliului municipal al 
dicatelor, se impune ca 
la noastră să asigure 
gătirea instructorilor de 
gâzi artistice, ața cum 
mai făcut-o odinioară, 
ceasta acțiune ar impulsiona 
mișcarea artistică de ama
tori din Vale și județ. Su
bliniind sprijinul deosebit al 
Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni și al forurilor 
culturale locale în funcționa
rea secției din Lupeni, pro
punem ca astfel de secții, cu 
clase de chitară, acordeon, 
arte plastice etc., în funcție 
de preferințele oamenilor 
muncii, șă ia ființă șî la 
Vulcan și Petrila.

Ion VULPE

sin- 
șco- 
pre- 
bri- 

a 
A-

Cu mai bine de un deceniu in urmă, un tinăr cu 
inima doldora de vise, batea, cu buzduganul celor 20 
de primăveri ale sale, la poarta minei Uricani. loan 
Nicu Țigăntele a ajuns astfel un destoinic electrician 
in subteran, dar satisfacții perene i-a adus ți pasiunea 
de șlefuitor al versului. A publicat in revistele transil
vane „Steaua" și „Tribuna", in culegerile „Gntecul a- 
dincuiui" si „Incandescențe subterane", editate sub e- 

I gida Cenaclului literar „Panait I strati" din Petroșani. 
• D» remarcat că a debutat în paainile de cultună-artă

! 

I

!
iI I j1 

la 
re- 1 

publican de poezie al cenaclurilor literare, iar in apri
lie, la Festivalul concurs --
troșani, premiul I și trofeul

De remarcat că a debutat în paginile de cultună-artă 
ale ziarului nostru. Această primăvară s-a dovedit ge
neroasă în lauri cu minerui-poet, în luna martie, 
Focșani, fiindu-i decernat premiul ii la concursul

.Cintecul adineului" din Pe- 
,'Lampa de aur”. (I.V.)

ATUNCI
jfk ora mea de puritate 

cînd îmbrac salopeta 
. ** pătată
cu rouă dimineților 
cîntărtnd în balanța 

sufletului 
adevărul șoaptei prelins 
ta temelia orașului 
unde, 
nuferi de culoarea nopții 
curg prin cutele palmelor 

aspre...

și cerneala
și cerul Patriei mele.

X X X
In peisajul cuvintelor cred
hrănindu-mă
dintr-o strachină 
de lut nemachiat.

POETULUI

Repere la sfîrșit de săptămînă
Dintre manifestările găzduite la acest sfîrșit de săp

tămînă de așezămintele culturale din municipiul nostru 
atrag atenția dezbaterile privind cunoașterea și res
pectarea legislației sociaJiste, programate să se desfă
șoare, astăzi, la cluburile din Petrila, Uricani (ora 18) 
și mîine la Lonea (11). Două tradiționale locuri de pe
trecere plăcută a timpului liber, clubul din Vulcan 
și Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani se vor 
dovedi, în această după-amiază, gazde primitoare pen
tru colective de muncă din Vulcan și Petroșani. Pe 
lîr.gă obișnuitele întîlniri duminicale ale diverselor cercuri, 
tehnico-aplicative și cenaclurilor literare (Uricani), ale 
iubitorilor filateliei (Lupeni), diminețile de basm (Uri
cani), din agenda zilei 
de varietăți, realizat în 
de formațiile clubului 
similar din Lonea (18).

XIII. Se știe că, la 15 
aprilie 1841, Marx pri
mește titlul de doctor în 
filosofie; teza pe care sa 
susținut-o, contrar înclina
țiilor teologiste ale epo
cii, privea tocmai antichi
tatea greacă. Deosebirea 
dintre filosofia naturii la 
Democrit și filosofia natu
rii la Epicur. înainte de 
a scrie Manuscrisele eco
nomico-filosofice din 1844 
și Ideologia germană, po
lemic cu toți „zeii Cerești 
și pămîntești", tînărul fi
losof se ridică la gîndirea 
Eliadei, comparind ato- 
mistica materialistului De
mocrit cu cea a hedonis
tului Epicur. Marx observă 

opunerea diametrală a ce
lor doi și, totodată, con
cepția contradictorie o 
fiecăruia. Deocamdată, ne 
interesează primul. Con
tradicția iui Democrit, se 
instituie între fenomen și 
esență, „Adevăratele prin
cipii - zice acesta — sînt 
atomii și vidul. Orice alt
ceva este o părere, apa
rență". Și: „Prin convenție 
există recele și prin con
venție există caldul, dar 
cu adevărat există doar 
atomii și vidul". Deci, 
principiul nu se manifes
tă în fenomen; lumea fe
nomenului devine aparen
ță subiectivă, dar, în a- 
celași timp, fiind unicul

i

J
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1

Treci cu vederea 1
polemizată | 

de aburul brazdei dată ;
in pîrg j 

la ceasul cînd amurgul ț 
dospește 1 

oglindit în rouă ?
semințelor, i 

treci desculț prin pădurea ț 
de ferigi

Legat de suflet cu păsări 
r____ _  ' ' pașnice
Lumină- și zbori spre acolo unde 

nu obosești să mai fi. lunci, mat mult ca

tunci
e ora purității 

albastre - 
a sinelui nostru 
cînd cad zdrobite 
zăvoarele nopții 
și-n ochii ortacilor 
liber respiră Pasărea-

•J

a elevi- 
activitățiî 

condiții

i
I

ț și florile

Spectacole de teatru

de mîine semnalăm spectacolul 
cadrul „Dialogului hunedorean", 
din Petrila pe scena lăcașului

Acompaniată de 
chestra de muzică popu
lară „Paringul" o Casei 
de cultură din Petroșani, 
evoluează pe scenă ar
tista amatoare Ileana le- 
nulesc, elevă a Liceului 
economic și de drept ad
ministrativ din Petroșani.

Foto: Șt. NEMECSEK

oricînd Ipn ȚJGANTELE,
iubesc ochii iubitei Cenaclul „Flori de mină 

Uricani

Astăzi și mîine, pe scena 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui” (ora 19) se va derula 
comedia dramaturgului sovie
tic Leonid Zorin „Un bărbat 
și mai multe femei". Un alt 
colectiv artistic al teatrului 
profesionist din Vale va pu-

ne în scenă, în aceste zile, 
la Palatul cultural din Lu- 
peni și clubul muncitoresc 
din Vulcan (20), comedia 
„Milionarul sărac”, semnată 
de prolificul scriitor contem
poran Tudor Popescu. (I.V.)

Inegalabilul Caragiale, pro
zatorul și mai ales drama
turgul, a păstrat în zbuciu
mata sa viață legături dura
bile cu unii fruntași al miș
cării muncitorești, in special 
cu Anton Bacaibașa, „zămis- 
litorul" faimosului Moș Tea
că și cu C. Dobrogeana — 
Gherea, de la care clasicul 
român a preluat atitudinea 
față de acea clasă socială a 
proletarilor. Un document de 
o însemnătate deosebită pen
tru definirea atitudinii lui 
Caragiale față de viața so
cială pe care a recompus-o 
in operele sale și care de
finește poziția principială, es
te editorialul „Moftului ro
mân" pentru 1 Mai 1893, în 
care scriitorul salută Ziua 
solidarității internaționale a 
muncitorilor și arată totodată 
că geneza satirei cuprinsă în

paginile revistei nu se da
torează dorinței de „a-nve- 
seli" pe blazatul burtă — 
verde pentru modica sumă 
de „15 parale", ci este „re
voltă" în fața celor ce se în- 
tîmplă în „admirabila socie-

și a luptelor politice — noi 
calea, ironiei, a glumei înțe
pătoare pe socoteala moftan
giilor care guvernează lu
mea”.

lată o mărturisire care 
deschide un drum luminos

clasei muncitoare, singurii 
oameni pe care pana . lui 
respectă fiind muncitorii 
țăranii.

Caragiale nu poate
socotit un om, un intelectual 
indiferent, la viața politică,

iiȘiti

tqte în care ne-nvîrtim"; Sa- 
lutînd din inimă edunarea 
tradițională a muncitorilor 
din Cișmigiu, Caragiale scria: 
„între lumea care se adună 
astăzi duminică în^Cișmigiu

- și între gazeta asta a noas- . 
tră este un mare punct co
mun: și unii și alții luptă _____ ___________
pentru aducerea unor vremi tul că singurul partid politic 
mai senine și mai cinstite. care nu "întră sub 'pana lui 
Ei au ales calea organizării ridiculizatoare este partidul

pentru o justă interpretare 
a poziției ideologice, ocupa
tă de Caragiale, a punctuiui 
de vedere din care se ali
mentează, nu de puține ori, 
satira socială a marelui nos- 
tru scriitor, artist, creator de 
tipuri și de situații. Este, de 
asemenea, semnificativ fap-

el a fost un pasionat in a- 
rena politică, găsindu-și sa
tisfacția spirituală cea mai
deplină in lupta împot.iva 
claselor exploatatoare. Re

volta lui împotriva farsei de
mocratice o jefuitorilor bu
nurilor acestei țări este mo
torul satirei lui sociale care 
'urmărește manifestările lu
mii exploatatoare în linii

esențiale, de la acelea apar
ținînd reprezentanților di- 
recți ai acestei lumi, cum 
sînt Cațavencu sau Trahana- 
che și pînă la influența ne
fastă exercitată de clasele 
dominante, influență surprin
să de Caragiale în acel spirit 
ai mahalalei, pe care-l ana
lizează și-l denunță în tră
sături ascuțite.

Lupta clasei
la ale cărei, manifestări 
torul „Scrisorii pierdute 
fost deosebit de 
lizat în persana: 
rului un lucru 
l-a atras din 
fluență a 'dec 
dominante, 
ției foi

acidulate.
muncitoare, 

au- 
a 

atent, a rea- 
tatea schilo

de mare preț: 
sfera de în- 

țogîei claselor

gindire.'

Prof. Ionel FADU^cAHU'.

i
;s

obiect real. Cui aparține 
frumosul? Esenței sau fe
nomenelor? Acum, filoso
ful naturii, devine empiric. 
„Nemulțumit de filosofie, 
el se aruncă în brațele 
științei pozitive”, scrie 
Marx. El va considera 
frumosul ca aparținînd nu 
principiilor, ci fenomene
lor. Cu alte cuvinte, se va 
îndrepta spre arte. Acest 
bărbat erudit, cum îl nu
mește Cicero, „era inițiat 
în fizică, etică, matema
tică, în toate disciplinele 
cunoscute pe vremea a- 
ceea, in toate artele". 
Studiile lui privesc nu a- 
tît frumosul, cît teoria 
artelor. Abia filosofia 
marxistă, prin dialectica 
sa, ridică estetica artelor 
la aceea a frumosului. 
Totuși, să amintim că De- 
mocrit este primul care 
folosește termenul de mi
mesis, care alătură fru
mosului contemplația și 
bucuria („cele mai mari 
piăceri sînt produse de 
contemplarea realizărilor 
celor mai alese"), care a 
văzut originea artei în 
starea psihică a poetului 
(„Nimeni nu poate fi poet 
adevărat fără o anumită 
aprindere a sufletului"), 
care a teoretizat ajusta 
măsură". („Dacă cineva 
întrece măsura, lucrurile 
cele mai plăcute devin 
cele mai neplăcute") și 
frumosul intelectual („Fru
musețea trupului omenesc 
este animalică, dacă, nu 
e însoțită de minte"). 
Contradicția semna, aia de 
Marx, între adevărul prin
cipiilor și aparență, fe
nomenelor este cea care 
l-a făcut pe I 
după ce cutreie 
mătațe din lum. 
orbească singur 
cum scrie Cicero 
ț:C!. lumina, perds 
ochi;-să -riufe-fo® 
cuțimea spiitoui

Democrit, 
ițose „ju- 
", să -se 
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r, „pentru 
epută de 
ească as-
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități economice din Capitală
(Urmare din pag. I)funcționează cu gaze naturale și alți combustibili neconvenționali, să se găsească soluții tehnice capabile de reducere în continuare a consumului de carburanți.Secretarului general al partidului i-a fost prezen

tat- apoi sistemul de control al subansamblelor motoarelor cu ajutorul calculatorului electronic.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca a- , Ceastă activitate să fie [aplicată astfel încît să se î aplice în proiectarea șf. 
I controlul pieselor cu aju- - torul calculatorului, utili- !zîndu_se echipamente fabricate în țara noastră, t Tovarășul N i c o 1 a e ^Ceaușescu a cerut facto- Irilor de răspundere să ia I măsuri pentru finalizarea hntr-un timp cît mai scurt ia noilor capacități ce ur- femează să fie construite, [pentru a se crea posibili- ftatea întăririi în continua- sre a bazei materiale a | institutului, sporirii volu- < mului producției sale.Tovarășul Nicolae ș Ceaușescu a analizat, în [continuare, la întreprinde- [tea „Semănătoarea", ac- tivitatea privind perfecționarea mașinilor agricole, îndeosebi a combinelor, a stabilit măsuri de dezvoltare și modernizare a acestei unități căreia îi revine un rol deosebit în mecanizarea agriculturii.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt, totoda- tă, înfățișate rezultatele bune obținute pe baza cooperării întreprinderii 
cu catedrele de speciali
tate de la institutele poli

Sesiune omagială de comunicări

împlinirea a 35 de ani de la crearea primelor detașamente de pionieri din țara noastră a fost marcată, vineri, 27 aprilie, prin- tr-o sesiune omagială de comunicări cu tema: „Con
tribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolas 
Ceaușescu, secretar gene

/4CTUZ!LirZirFZl ÎN LU/MF
Adunare festivăîncheierea primei părți 

a Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva

tehnice din Timișoara. Capitală șiactivitatea secretarul ge-Apreciind colectivului, neral al partidului a stabilit noi sarcini destinate săasigure modernizarea și dezvoltarea producției de mașini agricole. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea organizării unor secții moderne pentru prelucrarea și e- xecutarea subansamblelor care în prezent se realizează în unități din diverse județe care nu sînt specializate în acest domeniu, de linii pentru montajul pe flux a combinelor și a unor subansamble ale acestora. In același timp s-a cerut realizarea de noi standuri de rodaj și probe de ansamble și subansamble, asigurîndu-se astfel creșterea calității produselor.S-a indicat proiectan- ților și specialiștilor să elaboreze soluții care să ducă la simplificarea constructivă a combinelor, la mărirea fiabilității lor.In legătură cu problemele examinate, secretarul general al partidului a trasat factorilor de răspundere sarcina de a întocmi un program concret, detaliat, privind dezvoltarea și modernizarea întreprinderii „Semănătoarea" astfel încît această unitate să aducă o contribuție sporită, pe măsura cerințelor puse de noua revoluție în agricultură, la înzestrarea tehnică a a- cestul important sector al economiei noastre naționale;Vizita tovarășului Nicolae Cea'ușescu s_a încheiat la cunoscuta întreprindere de 
ral - al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, la fundamentarea și 
îndrumarea activității Or
ganizației Pionierilor, la 
educarea comunistă, patri
otică, în spirit revoluțio
nar a tinerei generații", organizată în Capitală, de

Prima parte a sesiunii din acest an a fost marcată pentru delegația țării noastre de responsabilitatea ce i-a revenit prin asigurarea președinției lucrărilor conferinței în luna martie. In exercitarea acestei funcții, delegația română a urmărit cu perseverență și fermitate promovarea unui dialog activ, constructiv, de natură să ducă la apropierea pozițiilor, la dinamizarea dezbaterilor, Ia începerea de negocieri autentice de dezarmare, pe probleme de substanță. 

utilaj chimic „Grivița ro
șie" — -unitate reprezentativă a industriei construcțiilor de mașini, care realizează utilaje tehnolo-, gice de mare complexitate.Secretarul general al partidului a examinat modul în care colectivul bucureștean își îndeplinește sarcinile de a produce echipamentele necesare realizării programelor prioritare de dezvoltare a bazei proprii de materii prime și energetice, inclusiv a celui nu- clearo-energetic.Gazdele au înfățișat realizările obținute în înfăptuirea sarcinii primite la precedenta vizită privind asimilarea utilajelor pentru prelucrarea cauciucului.Tovarășul N 1 c o l ă'e Ceaușescu a remarcat realizările obținute în această direcție de colectivul bucureștean și a cerut să se ia măsuri pentru ca această largă acțiune privind reșaparea și reintroducerea în circuitul economic a cauciucurilor uzate să se îndeplinească în conformitate cu programele stabilite.Vizitînd unele din principalele sectoare de producție, secretarul general al partidului a urmărit, a- poi, pe fluxul tehnologic procesul de fabricație a echipamentelor din programele prioritare, apreciind buna organizare a muncii, tehnologiile utilizate, care permit obținerea unei productivități și calități ridicate.Vizitele de lucru întreprinse în această săptămî- nă, dialogul dens și rod
Consili&l Național al Organizației Pionierilor.La sesiune au luat parte activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști din sistemul organizațiilor de tineret, cadre didactice, pionieri, <

MOSCOVA 27 (Agerpres) — Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la marile demonstrații antifasciste și antirăzboinice ce au a- vut loc în România în mai 1939, Ia Moscova , a avut loc o ’adunare festivă ' organizată de Asociația de prietenie sovieto-română și
Convorbiri la nivel înalt 

chino-americaneBEIJING 27 (Agerpres). — La Beijing a avut loc vineri o întîlnire între Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, și președintele Ș.U.A., Ronald Reagan, aflat în- tr-o vizită în R.P. Chineză. După cum relatează a- genția China Nouă în cadrul întrevederii au fost abordate probleme ale relațiilor chino-americane, 

nic al conducătorului partidului și statului nostru cu făuritori de bunuri materiale, au deschis noi perspective în direcția perfecționării activității în toate domeniile. S-a evidențiat cu pregnanță, și și cu acest prilej, rolul de-, cisiv al tovarășului Nicolae. Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului în edificarea socialismului în patria noastră.Conducătorul partidului și statului nostru a fost întîmpinat pretutindeni cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, de profundă recunoștință, pentru neobosita activitate ce o desfășoară în folosul propășirii patriei socialiste', ridicării permanente a nivelului material și spiritual al întregului popor. 4 •Puternic mobilizate' de aprecierile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivele de muncă în mijlocul cărora s_a aflat secretarul general al partidului au exprimat angajamentul de a depune în continuare e- forturi susținute pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce le revin, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, de a întîmpina cu realizări de seamă cele do- uă mari evenimente diri viața țării — a 40-a aniversare a revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă de la 23 August și al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Intr-o atmosferă însufleți toare, participanții la sesiune au adresat, la încheierea lucrărilor, o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

Comitetul sovietic al veteranilor de război.Despre semnificația e- venimentului a vorbit A.V. Antosiak, doctor în științe istorice. A prezentat o expunere Traian Dudașr ambasadorul României în Uniunea Sovietică, ;
precum și o serie de aspecte ale situației mondiale actuale, îndeosebi cu privire la căile de reducere a încordării internaționale. Hu Yaobang a acceptat invitația de a face o vizită în S.U.A. In aceeași Zi s-au, desfășurat convorbiri între Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și președintele S.U.A.
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| FII ME' PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pe căi nelegale; 
Unirea: Omul și umbra; 
Parîngul: Astă searădansăm în familie. LO- I NEA: Lovind o pasăre f de pradă. ANINOASA: I Haiducii lui Șaptecai.VULCAN — Luceafărul: Omul păianjen. LUPENI 
— Cultural: BD. la munte și la măre. URI CÂNI: Artista, dolarii și ardelenii.

13,30 Telex. 13.35 La sfîrșit de săptămînă (par
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Șl TELECOMUNICAȚII.
HWMEDOARA

A N ULa data de 29 aprilie 1984, ora 14 în localitatea Lupeni se va pune în funcțiune centrala telefonică automată urbană.Numerele de apel ale posturilor telefonice instalate la abonați și conectate în această centrală sînt formate din 5 cifre, începînd cu cifrele 60... în cazul abonaților telefonici pe linie individuală și respectiv 65... în cazul a- bonaților pe linie comună (cuplați).Convorbirile telefonice locale se obțin for- mînd la disc după venirea tonului, numărul de apel al postului telefonic chemat.Durata convorbirilor locale automate este nelimitată și la fiecare 3 minute se înregistrează un impuls la contorul instalat în centrala telefonică automată.In cadrul taxei de a- bonament lunar de 100 de lei în cazul abonaților pe linie individuală și 90 lei în cazul abonaților cuplați se pot efectua 150 impulsii și respectiv 75 impulsii. Impulsiile înregistrate peste acest număr sînt impulsii adiționale și se tarifează cu 0,50 lei/impuls. In cazul convorbirilor locale se înregistrează la contor cîte un impuls la fiecare trei minute sau fracțiune, numărul lor fiind determinat de durata convorbirii.Convorbirile telefonice
ÎNTREPRINDEREA DE PREPARARE 

A CĂRBUNELUI VALEA JIULUI 
PETROȘANI

ANUN ȚA
Pentru executarea lucrărilor de refacere a 

pasajului de nivel care traversează calea fera
tă de acces în preparația Petrila (capătul tu
nelului) în ziua de 1 mai 1984 se întrerupe 
circulația rutieră peste acest pasaj între orele 
10 și 13.

In acest interval din Petroșani spre locali
tățile Lonea și Petrila se poate circula pe ar
tera Petroșani — Jieț.

țial color). 16,40 Aprilie, | cronica evenimentelor | politice. 17,00 închide- ' rea programului. 19,00 * *

GENEVA 27. (Agerpres).• întrunită la Geneva de la începutul lunii februa- tirie, cu participarea dele- gaț iilor din cele 40 de state membre, Conferința pentru dezarmare și-a încheiat prima parte a sesiunii sale pe acest an.In intervențiile delegației române, ca și în cele ale altor delegații, s-a subliniat responsabilitatea unică ce revine organismului de la Geneva în relan- .sarea și dinamizarea dialogului dezarmării, pentru convenirea unor măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor.

Telejurnal (parțial color). | 19,25 Să cîntăm azi Ome- | nirîi ! — muzică roma- | nească. 19,45 Teleenci- ■ clopedia. 20,15 Film serial: „Un August în flă
cări". Episodul 5. 21,05Pagini din literatura u- moristică românească. 22,00 Telejurnal. Sport, (parțial color). 22,15 Cu Ioana Radu pe drumul romanțelor.,.. 22,45 Melodii îndrăgite. 23,00 închiderea programului.

NȚÂinterurbane se obțin prin comandă la telefonista o- pera toare formînd la discul aparatului „09” (comanda interurbană), iar costul lor se stabilește în funcție de durata convorbirilor, distanța (zona) și tariful ales de chemător (simplu, urgent, fulger). .Zonele de taxare și tariful simplu sînt:Zona I — 0—100 km — 3 lei/minut;Zona a Il-a — 101—200 km — 5 lei/minut;Zona a IlI-a: — 201— 300 km — 6 lei/minut;Zona a IV-a — peste 400 km — 7,5p lei/minut.Durata minimă de taxare- a unei convorbiri telefonice interurbane este de 3 minute.Tariful urgent este de 2 ori tariful simplu.Tariful fulger de 5 ori tariful simplu.Eventualele deranjamente la posturile telefonice instalate la domiciliu (lipsă ton, audiție slabă, selecție grea etc) se vor anunța de la orice alt post telefonic la telefonista Operatoare, formînd numărul „02” (deranjamente).Informații cu privire la numerele de apel ale a- bonaților din orașul Lupeni se pot obține formînd la discul apăratului telefonic „03" (informații).Atenționăm abonații că nu mai există perioadă de reduceri de tarif.
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