
. - . ‘MS int.
\ SaIA De |£-ȚJPROLETARI DIN TOATE ȚARIUE, UNIȚI.VA t

Steagul roșu r ’7WHnnn
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Vinita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară Polonă

Ma

Plecarea din Capitală
ANUL XL,, NR. 9 872 JOI, 7 IUNIE 1984 4 PAG. - 50 BANI

-- ----------------------—------------ -- --- -------------

Patru decenii ale devenirii noastre

OCOLUL SILVIC LUPENI

Cu planul 
la export 

depășit
Colectivul Ocolului silvic 

din orașul Lupeni rapor
tează în întîmpinarea celei 
de a 40-a aniversări a eli
berării patriei un succes 
deosebit: îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de plan 
la export. După -primei» 
cinci luni ale acestui an, 
planul producției la ex
port a fost depășit eu pes
te 2 la sută. Au fost livra
te suplimentar prevederi-, 

■ lor de plan însemnate can- 
tități de celuloză mestea
căn și .bile manele ruși
noase, în cadrul acțiunilor 
proprii de igienizare a pă
durilor.

Printre muncitorii care 
s-au evidențiat, după cum 
ne-a informat ing. Adrian 
Tatulici, șeful ocolului sil
vic, se numără cei din 
brigăzile conduse de Du
mitru Constantin, Nicolae 
Dinu, Ion Butișanu și Ma
ria Farcaș.

Concomitent, pe raza cr
eolului silvic din Lupeni 

—cs-au desfășurat ample lu- 
crări de întreținere și dez
voltare a pădurilor.

20 000 tone suplimentar
Luni, 4 iunie, minerii de la Livezeni au extras 

peste sarcinile de plan 100 tone de cărbune, cumulînd 
astfel de la începutul lunii un plus de 300 tone. Cu 
acestea, plusul acumulat. de la începutul anului se 
ridică la peste 20 000 tone de cărbune. Acest succes 
obținut de minerii de la Livezeni este datorat faptului 
că productivitatea muncii planificată la nivelul între
prinderii a fost depășită cu 250 kg pe post. Cel mai 
mare plus — 8400 tone de cărbune îl înregistrează 
minerii din sectorul III, urmați de minerii sectorului 
II care au un plus de 7800 tonf. Rezultate deosebite 
în muncă înregistrează frontaliștii din brigăzile con
duse de Valache Cristea și Mihai Bucevschi, care, 
prin exploatarea intensivă a complexului de susținere 
și tăiere mecanizată au reușit lună de lună, să obțină 
productivități de peste 16 tone pe post.

Cu principali Micatori de plan depășiți
Preparatorii de la Coroești au încheiat primele 

cinci luni din acest an cu depășirea sarcinilor de plan 
la principalii indicatori. La producția netă totală, pla
nul a fost realizat în proporție de 103,5 la sută, ceea 
ce reprezintă un plus de 42 283 tone. Productivitatea 
muncii, pe cinci luni, a fost depășită în medie de fie
care muncitor cu 3,2 la sută. Pe sortimente, cel mai 
mare-plus — 82 000 tone — a fost obținut la mixte, 
iar la brichete 28 600 de tone. Printre formațiile 
lucru care s-au evidențiat în primele cinci luni 
numără cele conduse de Paul Gali, Ion Urechescu, 

^Jon Murgu și Arpad Miclos. ' j
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La I. M. Paroșeni

de
se

Miercuri dimineața, o de
legație de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România; a plecat într-o 
vizită oficială de priete
nie în Republica Populară 
Polonă la invitația tovară
șului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și ,a conducerii 
superioare de stat a Repu
blicii Populare Polone.

Din delegație fac parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C.
P.C.R., prim 
nistru al guvernului, pre
cum și tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ion

Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C:Q. 
al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Gheorghe 
Petreșcu, membru al C.C. 
al P.G.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Constan
tin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al se
cretarului general al parti
dului și președintelui Re
publicii, Ion Costua, mem
bru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Var
șovia.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

al Ceaușescu au fost salutați
viceprim-mi- de tovarășii Iosif Banc,

Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Cons
tantin, Ion Dincă, Ludo
vic Fazekas, Alexandrina

(Continuare în pag. a 4-a)

Sosirea 
la Varșovia

Miercuri, a sosit 
șo$ia tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului . ___ _
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care, în fruntea dele
gației de partid șl de stat 
a Republicii Socialiste 
România, face o vizită ofi
cială de prietenie în Re
publica Populară Polonă, 
la invitația tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim- , • 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, și â conducerii su
perioare de stat a Republi
cii Populare Polone.

Ceremonia sosirii înalți- 
lor soli ai poporului român 
a avut loc pe aeroportul 
Okecie, din Varșovia, unde 
au fost arborate drapelele

la Var-
Nicolae 

gene-
Comu-

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Miercuri, 6 iunie, au în- și tovarășul Wojciech 

ceput convorbirile oficiale ’ ruzelski, prim-șecretar 
între tovarășul V.
Ceaușescu, secretar gene-' 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,

Ja- 
,,_____ .al
Nicolae Comitetului Central al Par

tidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

La convorbiri participă 
membrii celor două dele
gații,

In cadrul convorbirii, cei 
doi conducători de partid

(Continuare în pag. a 4-a)
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Noi, minerii, am învățat mai mult 
decît să stăpînim tehnica avansată66j
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OAMENI Șl DESTINE
în anii împlinirilor socialiste
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Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii 
și creației sale1*

Formația corală „Madrigal" 
o prezență remarcabilă 
pe scenele Văii Jiului

»»•■

Oameni și destine, pe drumul glorios pe care l-a străbătut țara și poporul în 
cele patru decenii ale devenirii noastre socialiste. Intr-adevăr, ce temă poate fi 
mai generoasă, mai bogată în semnificații decît însăși viața și destinul oameni
lor care prin munca și virtuțile lor au transformat țara, societatea și pe ei înșiși, 
devenind din „oropsiții vieții” de altădată, stăpîni pe bunurile societății;

In cadrul acestei teme generoase ne-am propus să consacram o suită de re
portaje contemporanilor cu acești ani luminoși ai împlinirilor socialiste.

— Dacă vă punem în
trebarea, tovarășe Aurel 
Manda, ce au însemnat 
cei 40 de ani de la Elibe
rare în viața dv. ce ne-ați 
răspunde ?

— In viața mea, actul

de la 23 August ’44 a în
semnat exact ceea ce a 
însemnat pentru țara toa
tă, pentru întregul popor. 
Eliberarea de acum 40 de 
ani a schimbat soarta 
țării, a tuturor fiilor ei.

Dacă nu era acel 23 Au
gust... ce să zic 7 Am fi 
rămas oropsiții din tot
deauna —- din moși stră-

' Ioan DUBEK
(Continuare in pag. a 3-a)

Un rezultat valoros al spiritului gospodăresc

FIECARE TONA, EXTRASA CU KILOWAȚI MAI PUȚINI 
derile planu
lui, a hotărîri- 
lor Conferin
ței Naționale 
a partidului, 
spunea tova
rășul Nicolae 

Ceaușescu, 
secretar gene
ral al partidu

lui, în recenta cuvântare de 
, la plenara Consiliului ■ Na

țional al Oamenilor Mun
cii, Pentru realizarea pro
ducției fizice trebuie luate 
toate măsurile pentru ca 
aceasta să aibă, ca bază 
reducerea Ia maximum a 
consumurilor energetice și 
materiale”. Aceste orien
tări, aceste îndemnuri ale 
secretarului general al par-, 
tidului i-au mobilizat pu-

Ee. Gh. SPINI,

T
IUKA* g;IE!

Despre mine
rii de la Pa
roșeni, des
pre realizări
le lor, s-a 
scris și se va 
scrie și în con
tinuare, Oa
menii de aici 
și-au cîști-

gat un binemeritat renume 
prin faptele lor valoroase 
nu de ieri de azi, ci de ani 
de zile.

Au trecut 13 luni de 
cînd acești oameni au cu
noscut numai satisfacția 
realizării și depășirii sar
cinilor de plan. Peste 
270 000 tone de cărbune ex- 

, trase peste sarcinile de plan 
primele cinci Iutii din 

acest an au luat drumul 
prepara țiilor și mai depar
te al termcgentralelor, pen
tru produ< ■ energiei e-

Iectrice, fără de care com
binele nu ar putea tăia și . 
benzile transporta « cărbu
nele din adincul părnîntu- 
lui spre lumina zilei.

Acolo jos, la cotele 360,
425 sau la suprafață se de
pun eforturi deosebite pen
tru ca fiecare tonă de căr
bune să fie extrasă cu efi
ciență ridicată,

„Va trebui să acționăm 
cu mai multă hotărîre pen
tru realizarea bazei ener
getice și de materii prime 
în conformitate cu preve- (Continuare in pag. a 2*a)

Sfîrșitul acestei săptă- ră socialistă al munici
piului Petroșani. Apreci
ata formație corală a 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” din Bucu
rești se va întîlni cu mi
nerii Văii Jiului în sălile 
de apel ale întreprinde
rilor miniere, într-un am
plu dialog între muncă și 
artă, sub soarele generos 
al Festivalului național 
„Cîntarea României”. Du-

Valeriu COANDRAȘ

niîni v# fi marcat de o 
nouă prezență prestigi
oasă pe scenele Văii Jiu
lui — mult apreciata for- 

i mație corală „Madrigal”, 
condusă de prof. univ. 
Marin Constantin, Ar
tist emerit. Timp de pa
tru zile, formația care i-a 
încântat pe melomanii 
din țară și de peste ho
tare, va fi oaspetele mi
nerilor Văii Jiului, răs- 
punzînd cu generozitate 
invitației Consiliului de 
educație politică și cultu-
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Echipa complexă de revizie și întreținere condusă 
de sing. Viorel Rad, asigură buna funcționare a com
plexului mecanizat de mare înălțime cu ajutorul că
ruia brigada condusă de Ilie Amorăriței de la I.M. 
Uricani obține rezultate deosebite în producție.

Foto: St. NEMECSEK
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Lupeni

Campionatele universitare de atletism

Două titluri pentru P. Drăgoescu

SFORI® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT SPORT J-jSPORț-

ing. loan 
comite- 

i U.T.C., 
Tudor

IO interesantă dezbatere
„Conducătorul producției
in realizarea impozan

telor sarcini ce revin c o
lectivului Uzinei de pre
parare din Lupeni în ceea 
ce privește valorifica1ea 
superioară a cărbunelui 
cocsificabil, exploatarea 
în acest scop la parame
trii superiori a instalației 
și perfecționarea tehno
logiei de preparare incum
bă răspunderi deosebite 
din partea cadrelor teh
nico-inginerești. Promo
varea tehnicii noi, a unui 
climaț de responsabilitate 
și inițiativă în muncă, 
presupune o preocupare 
constantă pentru perfec
ționarea tehnică și ridica
rea conști- .—....... -..
inței politice . _ _ . . m
și profesiona. La preparația G. 
le a tuturor 
preparatori

lor.
Modului cum se îndepli

nesc aceste sarcini i-au 
fost consacrate dezbate
rile în cadrul unei mese 
rotunde organizată zile
le trecute la preparat ia 
Lupeni.

Dezbaterile, schimbul de 
păreri ce a avut loc cu 
acest prilej între cadrele 
tehnico-inginerești ale 
preparației au pus în e- 
vidență rolul important 
ce le revine în perfecțio
narea procesului tehnolo
gic, în vederea realizării 
indicatorilor de recupe
rare, îndeosebi în cărbu
nele pentru cocs, a pre
gătirii tuturor preparato
rilor, atît din punct de 
vedere tehnic cît și al cul
turii generale, mai ales 
prin completarea studi
ilor. Pentru soluționarea 
acestor cerințe o deosebi
tă importanță revine ca
drelor de conducere che
mate să participe’ la acti
vitatea politico-educati- 
vă, desfășurată de orga
nele și organizațiile de 
partid, de sindicat, mai 
ales pe linie de C.I.T., 
de organizațiile U.T.C., 
precum și la mișcarea

cultut al-artistica etc. Prin 
tot ce fac, cadrele tehnico- 
inginerești vor reuși să-și 
îndeplinească cu succes 
atribuțiile dacă vor ți
ne o legătură strînsă cu 
toți oamenii muncii, dacă 
vor dovedi receptivitate 
față de problemele lor.

In acest spirit au vo 
bit în cadrul mesei r 
tunde maiștrii Pană 
Gheorghe, secretarul 
mitetului de partid, 
viu Florca, președintele 
sindicatului, sing. Grigo- 
re Bălăceanu, șeful secți
ei întreținere, . 
Bexa, secretarul

tului 
ing.
Jeamănu, di
rectorul uzi
nei. alți tova
răși. Opini

ile exprimate au fost u- 
nanime în sublinierea ro
lului important pe care-1 
are pregătirea politico- 
ideologică temeinică — 
condiție hotărîtoare pen
tru promovarea u- 
nui climat de înaltă ordi
ne și disciplină, de răs
pundere și inițiativă față 
de sarcini, în fiecare co
lectiv de muncă. S-a pre
conizat, bunăoară, ca li
nele persoane care întîm- 
pină greutăți în realiza
rea sarcinilor, în integra
rea lor în exigențele pro
ducției să fie date în gri
ja nemijlocită a 
dre tehnico.

Dezbaterile au 
hotărîrii tuturor 
tehnico-inginerești de 
avea dubla calitate — 
conducători ai producției 
și de oameni politiei —de a 
se situa cu consecvență 
în fruntea- acțiunilor po
litico-educative, a efortu
rilor colectivului prepa- 
rației pentru realizarea 
importantelor sarcini ce 
Ie revin în valorifjcarea 
superioară a cărbunelui 
destinat industriei meta
lurgice.

unor ca-

dat glas 
cadrelor 

a 
de

IoaarDUBEK
7
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Formația corală

(Urmare din pag. I)

pă-amiaza vor avea 
concerte — în sala 
trului de stat din 
șani (duminică, 10 
ora 19), la Casa de 
ră din Uricani (luni, 
iunie, ora 16), la Palatul 
cultural din Lupeni (luni, 
11 iunie, ora 19), la clu
bul muncitoresc din Vul
can (marți, 12 iunie, ora 
19) și la clubul muncito
resc din Petrila (miercuri, 
13 iunie, ora 19).

O laborioasă activitate, 
venind în sprijinul mișcă
rii corale din municipiul 
nostru,' se va desfășura 
duminică, 10 iunie, la ora 
10, în sala Teatrului de 
stat din Petroșani, unde 
compozitori de prestigiu, 
eunoscuți la nivel națio
nal, se vor întîlni cu co

loc 
Tea- 

Petro- 
iunie, 
cultu-

11

FOTBAL, DIVIZIA C

rurile din Valea Jiului, 
într-un important festi
val coral dedicat zilei Eli
berării și întîmpinării 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., intitulat sugestiv 
„Partidul, Ceaușescu, 
România", festival aflat 
la ediția III-a. Vor urca 
pe scena frumosului edi
ficiu din Petroșani corul 
copiilor de Ia Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani, co
rul Liceului de matemati- 
că-fizică Petroșani, co
rurile cadrelor didactice 
din Lupeni, Vulcan și 
Petroșani, corul „Frea
mătul adîncului" din Pe- 
trila, corul tineretului de 
la I.U.M.P., corul orașu
lui Uricani și grupul co
ral „Armonia" din Pe
troșani. Va fi o adevăra
tă revelație artistică, un 
prilej de a confirma va
loarea muzicii corale din 
Valea Jiului, inspirată 
din munca și viața mine
rilor.

Victorie clară
MINERUL-STIINȚA VUL

CAN — MINERUL ORA- 
VI J’A 3—0. In min. 6 Cons
tantin trece de... fratele 
său, adversar direct și cu 
un șut plasat deschide sco
rul. Presiunea din ce în ce 
mai 
delor 
tizată 
31, care, 
puternic l-a 
pe ultimul apărător al bă
nățenilor. După pauză jo
cul are un singur sens, 
spre poarta minerilor din 
Oravița, 
sau 
face 
teze 
ind 
din 
teren. In min. 63 va fi în
scris ultimul gol al parti- 
dei. BilierU se înscrie pe 
t ori a aloi ului ce ti
trat de Barbu și cu capul 
îl expediază între buiuri. 
Deci victorie clară, care a

accentuată a gaz- 
va fi concre- 

de Bilieru în min. 
printr-ua voleu 

îngenuncheat

grăba atăeănților 
lipsa de concentrare 
însă ca Dordea să șu- 
(47 și 49) în bară, fi- 
imitat de Neagu (54), 
nou cel mai bun din

determinat publicul să-i a- 
plaude pe jucătorii combi
natei din Vale, jucători ca
re în ultimele cinci parti
de au cîștigat 9 din cele 
10 puncte puse în joc. Sa
lutăm, în acest sens, pri
ceperea și dăruirea trioului 
tehnic Cătuți — Coșoreanu 
— Dumitrachc, care a reu
șit, într-un răstimp reeoid, 
să ridice echipa de pe 
ziția „lanternei roșii" 
onorantul loc șase,

I. STOENESCU, corcsp.

po- 
la

H Astăzi, de la ora 17,00 
la Uricani, meci de baraj 
pentru titlul de campioană 
județeană la fotbal: Mine
rul Uricani — C.F.R. Sime- 
ria, (A.T.)

Un rezultat valoros
(Urmare din pag. 1}

ternic pe minerii de la Pa
roșeni care ău

• prin fapte, chemării de 
extrage cît mai mult 
bune, cu consum de 
gie cît mai mic.

Consumul specific 
nergie electrică pe 
de cărbune extras la 
Paroșeni a scăzut 
kWh. 
patru luni din acest an e- 
fortul lor a fost concreti
zat în economisirea a 
385 118 kW, energie electri
că cu care se pot asi
gura timp de o lună nevoi-

• le de consum casnic ale 
întregului municipiu Pe
troșani.

Prin ce acțiuni, prin ce 
măsuri s-au obținut aceste 
rezultate ? O primă măsu
ră a fost cea de oprire

răspuns 
a 

căr- 
ener-

de e- 
tona 

. mina 
cu 1 

Numai în primele

fluxului de benzi, timp de 
O oră, la începutul fiecărui 
schimb, perioadă în care au 
loc lucrările de revizii și 
reparații. Trebuie apoi a- 
mintite înlocuirea transpor
toarelor cu raclete prin ce
le cu bandă, redimensiona- 
rea conductelor de aer com
primat, înlocuirea com- 
presoarelor (mari consu
matoare de energie electri
că, se știe !) de mică capa
citate cu cele de mai mare 
capacitate, reducerea nu
mărului de curse, prin în
locuirea coliviilor cu 
etaje cu cele 
je, la puțul 
multe altele.

De la sing, 
tucă, din 
energetic mai aflăm că prin 
izolarea rețelei de distri
buție a agentului termic și

cu patru 
auxiliar

trei 
eta-

și.

Mi-Carmen 
cadrul biroului

I
I
I
I"1
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■ EXPOZIȚIE. Un eve
niment cultural de excep
ție în orașul Lupeni îl cons
tituie expoziția de artă plas
tică deschisă la Florăria 
nr. 16 din noul centru ci
vic al orașului.- Sub gene
ricul „Flori de mai" și-au 
prezentat lucrările mem
brii cercului de artă plas
tică de pe lingă clubul sin
dicatelor. (I.D.)

■ ELEVI practican.ți 
fectuează în aceste 
sprijinul organelor 
liție, măsurători 
traficului rutier, în 
dimensionării corespunză
toare a căilor de circulație. 
Pentru viitor se are în ve
dere ca amenajarea căilor 
rutiere să țină pasul cu 
întreaga dezvoltare econo- 
mico-socială a municipiului. 
(I.M.)

■ DEZBATERE. Comi
tetul de'partid al I.M. Pe- 
trila a programat pentru 
mîine, 8 iunie ă.c., o dez
batere cu caracter de

e- 
zile, cu 
de mi- 
asupra 

vederea

„Nedeia vulcăneană“
Prin vasta sa paletă de acțiuni, „Nedeia vulcă- 

neană" continuă să polarizeze în această săptămînă 
atenția oamenilor muncii din municipiul nostru, în 
această generoasă Lună a manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă o- 
mului muncii și creației sale". In acest context, 
marți, minerii de la I.M. Vulcan au realizat o zi de 
producție record, performanță onorată de spectacolul 
realizat de artiștii clubului muncitoresc în sala de 
apel a minei. Ieri, centrțll de greutate al manifes
tărilor politico-ideologice și cultural-sportive S-a de
plasat la I.M. Paroșeni; ziua de producție record s-a 
conjugat fertil cu dezbaterea „Reaiizarea producției 
fizice și a calității producției — sarcină izvorftă din 
cuvântarea secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, din mai 1984". Din ca
drul manifestărilor cultural-artistice se detașează 
proiecțiile de diapozitive din Parcul tineretului și 
spectacolul organizat în sala de apel a I.M. Paroșeni.

Ziua de astăzi se anunță, de asemenea, bogată 
în manifestări. La întreprinderea de confecții Vul
can se va desfășură simpozionul „Femeia — mamă, 
muncitoare, gospodină"; bilanțul celor cinci ani de 
activitate a întreprinderii va constitui prilejul des
fășurării unor atractive acțiuni cultural-educative.

Pe terenurile sportive continuă întrecerile dotate 
cu trofeul ediției a Xll-a. (I.V.)
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Performerul actualei e- 
diții â campionatelor u- 
niversitare de atletism, găz
duite de cel mai mare sta
dion din țară, „23 August" 
din București, s-a numit 
semifondistul Petru Drăgo
escu, care apără culorile 
Institutului de mine din Pe
troșani. Astfel, Petru Dră
goescu a obținut cel mai 
bun rezultat în proba de 
800 m — 1 : 47,5, la numai 
2,7 secunde de norma o- 
limpică, cel de al doilea 
concurent M. Zanfirescii 
(I.E.F.S.) a trecut linia de 
s ii ' ibia «jiu * •. ind 
La 1500 m, atletul din Va
le și-a devansat din nou, 
toți, adversarii, adjudeeîn- 
du-si deci ăl doilea titlu

universitar, cu timpul de 
3 : 45,6, avînd drept con
tracandidat pe același Zan 

(3 : 48,7). Form 
stu- 
îm- 
tro- 

că
a-

firescu
sportivă deosebită a 
dentului din Petrațani, 
bogățirea panopliei eu 
fee oferă certitudinea 
în proximele întreceri 
tletice internaționale, el va. 
onora cu cinste tricoul 
tricolor, care i-a fost în
credințat. Performanțele 
sale oferă totodată 
mente concrete 
atletismul are., 
celentă. Rămîn 
spUnă cUvîntul 
probelor de alergări, în 
ceea ce privește selecția și 
pregătirea tinerelor talen
te. (I.V.)

argu-
cif în Vale 
pistă 
însă 
specialiștii

ex- 
să-și

•• i i ii.', rei energ ter
mice, pe baza unor progra
me urmărite zilnic, s-au e- 
conomisit 16 Gcal energie 
termică.

Prin reducerea numărului 
orelor de funcționare ■ a lo
comotivelor Diesel de la 
suprafață, prin folosirea 
mai intensă a electrocare
lor, s-au economisit 9 tone 
combustibil convențional. 
De eurind, și pentru pri
ma dată la mina Paroșeni, 
metanul scos din mină prin 
intermediul stației de de- 
gazăre, nu mai este dat în 
atmosferă, ci folosit Ia for
jă. Deci, odată cu măsuri
le pen ru realizare p oduc- 
ției fizice la I.M. Paroșeni 
st m< nifestă usții ute 
ocupări și pe linia reduce
rii consumurilor de 
gie, materii prime și 
teriale.

schimb de experiență 
tre cadrele tehnice din în
treprindere. Dezbaterea 
are ca temă „Formele și 
metodele muncii politice de 
masă folosite pentru creș
terea productivității mun
cii". (V.S.)

■ AMENAJĂRI. La can
tina restaurant de pe stra
da Ilie Pintilie din Petro
șani au loc lucrări de a- 
menajare pentru amelio
rarea aspectului interior. 
Printre acestea, de curînd 
a început montarea unor 
lambriuri din lemn de ste-

jar care vor da un aspect 
estetic unității. Este încă 
unul dintre meritele șefu
lui de unitate, Georgică 
Ceaureanu. Unitatea înre
gistrează depășiri lunare 
ale sarcinilor de plan, cu
prinse între 100—150 000 
lei. (M.B.)

gie teoretica și practică. 
Lâ acest simpozion au 
participat și doi delegați ai 
clubului speologic „Piatra 
Rosie" din Petroșani.
(Gh.B.)

■ SPEOLOGICA. La în
ceputul acestei luni, Insti
tutul de speologie „Emil 
Racoviță", împreună cu în
treprinderea de prospec
țiuni geologice și geofizice 
din București a organizat 
un simpozion de carstolo-

■ OBICEI. Pe traseele 
scurte ale A.U.T.L. unii 
călători, certați cu normele 
de comportare civilizată, 
au căpătat un obicei prost. 
Ei „uită" adesea să-și pro
cure bilete sau abonamen
te de călătorie. Intr-o ast
fel de postură a fost sur
prins Mărgărin Răduicâ. 
Nemulțumit de amenda ad-

ministrata de controloarea 
Ana Sușman, el a chemat-o 
în fața justiției. După 12 
înfățișări (din octombrie a- 
nul trecut !), completul de .. 
judecată n-a decis cine are 
dreptate. In acest timp, 
Ana Sușman a învățat dru
mul spre judecătorie...
(I.V.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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(Urmare din pag. 1) mare capacitate, susți-I In urmă cu mai bine 
de două decenii și jumă- 

î tate, un tînăr cu priviri 
J îndrăznețe, plin de ambi- 
I ții, ia hotărîrea de a se 
î face miner. S-a încadrat 
i Ia mina Vulcan, la sec- 
’ torul I. Fiind o fire me- 
| reu preocupată de a afla 

cît mai multe amănun
te ale acestei frumoase 
meserii bărbătești — mi
neritul — în scurt timp 
a obținut calificarea de 
miner, fiind numit apoi 

' , brigadier. ' • _ »
De aproape trei decenii, 

șeful de > brigadă Mihai 
Dudescu, despre el este 
vorba, lucrează în 

1 drul aceluiași sector 
producție al minei

ca
de 

Vul-
1. can. Formația de lucru

s-a

ț
X

plimcntară față de pla
nul la zba peste 4 000 to
ne de cărbune. Produc
tivitatea muncii realizată 
de brigadă este superioa
ră față de cea planifica
tă cu peste 1000 kg/post.

Prin stilul de muncă e- 
xigent, bazat pe o strîn-

bite la toate locurile de 
muncă unde și-a desfă
șurat brigada activita
tea, chiar și la cele con
siderate „deosebit de di
ficile", Mihai Dudescu 
spune că totul depinde 
de ambiția și voința o- 
mului. In fața unui mi- 
ner bine pregătit profesi- să colaborare între ortaci, 
onal care știe ce vrea și comunistul Mihai Dudes- 
„ține meseria în mîini", cu a alcătuit o formație

umnnuimwmuuHiHiHHnuiiHiuiiuttiiiiiiiHmnmi
BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ

TITLUL DE MINER

noi, minerii, am invățat 
să stăpinim tehnica"brigadierul Mihai Ne- 

ștean, șefii de schimb 
Vasile Berețchi, Andrei 
Popa, Teodor Bud (în 
prezent la o școală de 
maiștri), sînt doar cîțiva 
dintre cei crescuți la 
„școala lui Dudescu". Din
tre tinerii veniti în ulti
ma perioadă merită evi
dențiat Constantin Mol- 
doveănu, Dumitru Uță 
și Nicolae Tuțescu.

— De eîte ori am tre
cut prin abatajul comu
nistului Mihai Dudescu 
niciodată nu am văzut 
transportoarele, funcțio- 
nînd în gol, ne spune to
varășul Crișan Arpad, 
secretarul comitetului de 
partid al minei. Spriji
nit îndeaproape de șefii 
de schimb Francisc Mu- 
reșan, Vasile Borodi, Du
mitru Drobotă și Carol 
Ivacsony, Mihai Dudes
cu și ortacii lui au dove
dit prin fapte de muncă, 
că înțeleg sarcinile ce 
revin mineritului nos
tru și răspund plenar, 
prin tot ce fac, chemării 
partidului, secretarului 
general, pentru a da țării 
cît mai mult cărbune și 
de bună calitate.

Ștefan NEMECSEK

de 
nere mecanizată...

— Utilaje care au schim
bat atît condiția, munca mi
nerului, dar și pe miner 
însuși...

— Intr-adevăr. S-a schim
bat mineritul, dar s-a 
schimbat și omul — mine
rul. Dacă in abatajul cla
sic ajungea forța fizică 
pentru a face față solici
tării lopeții și stîlpilor de 
zeci și șute de kg, abata
jul de azi cere o pregătire 
profesională pe măsura 
tehnicii noi. Eu, sincer să 
spun, aici, la mină mi-am 
terminat cele 8 clase de 
școală generală apoi m-am 
calificat, iar odată cu in
troducerea complexului, 
m-am policalificat; sînt și 
mecanic. De fapt toți mi
nerii din abataj sînt poli- 
calificați, capabili să re
medieze o defecțiune, fie 
mecanică, fie chiar și în 
sistemul hidraulic. Mă pot 
lăuda deci cu o brigadă 
bună, cu o depășite de a- 
proape 1Q 000 tone de Ia , 
începutul anului, cu .ortaci ' 
vrednici ca șefii de schimb 
Vasile Bălan, Marin Tudo- 
se și Francisc Balăzs, cu 
Niță Pîrlog, Ștefan Dragu, 
Eugen Diaconescu și toți 
ceilalți, care știu ce trebu
ie să facă în abataj, fără 
să fie împinși de la spate.

— Conduceți de trei ani 
una dintre brigăzile frun
tașe din marile abataje me
canizate ale Lupeniului. 
Reeditați succesele 
țiilor conduse, cu ani în 
urmă, de Spînu, Petre, 
Lupulescu, deci continuați 
o tradiție demnă, o tradi
ție a vredniciei minerești. 
Pe ce se bazează această 
consecvență a rezultatelor 
de excepție ?

— Voi răspunde direct: 
pe simpla, și ferma noas
tră voință de a asigura ță
rii cărbunele necesar. Pen
tru că să vă spun ; ceva: 
noi, minerii n-am învățat 
în acești ani doar să stăpî- 
nim tehnica nouă; am în
vățat un lucru și mai im
portant: să prețuim tot ce 
s-a făcut pentru noi, pen
tru ca munca și viața noas
tră să fie mai bogată în 
împliniri și bucurii, să răs
plătim cum se cuvine gri
ja ce ni se poartă. Or, răs
plată mai mare nu poate 
fi decît cărbunele pentru 
țară și înflorirea ei conti
nuă, cărbunele pe care ni-1 
cere partidul, secretarul 

' său general. .

moși, după cum ne po
vesteau părinții; rămîneam 
adică lipiți pămîntului, pri
poniți pe moșiile boierilor. 
Dar’ n-a fost să fie așa. E- 
liberarea, anii refacerii, ai 
construcției avîntate ne-au 
trasat im alt destin. Eu, 
bunăoară,,.

— Ați devenit miner.
---- Da, am devenit mi

ner. La 20 de ani am ple
cat din satul meu vîlcean 
și m-am încadrat la mina 

■ Lupeni. Am intrat direct la 
frontal, la Petre Spînu; și 
am rămas în același sec
tor șl brigadă, doar bri
gadierii s-au schimbat: Pe
tre Constantin, Nichita, 
Costică Lupulescu, la care 
am devenit șef de schimb, 
iar din ’81 sînt șeful bri
găzii.

— Deci, de 24 de ani sîn- 
teți miner. Aproape un 
sfert de secol. Am dori o 
comparație între minerul 
de atunci și cel de astăzi. 
Care e diferența ?

— Ca de la cer la pămînt. 
Da, abatajul e tot frontal 
ca și în anii cînd am 
cepilt eu meseria. Dar 
tunci prestam în abataj 
te 90 de posturi pe zi și 
alizam o productivitate 
7-8 tone pe post, iar acum lu
crăm de 3 ori mai puțini 
și obținem o productivita
te dublă și chiar mai mare. 
Dar să continuăm compa
rațiile. Atunci toate ope
rațiile le realizam manu
al, și perforarea, și avan
sarea, și răpirea. Picamă- 
rul și lopata, ele ne-au fost 
sculele de bază. Cel mai 
interesant a fost cînd stîl- 
pii de lemn au fost înlo- 
cuiți cu stîlpi metalici, grei 
de cîte 105—130 kg, iar 
grinzile cam tot așa, incit 
trebuiau trei vlăjgani să-l 
ridice la tavan. Dar 
mi-amintesc și de trans
portul materialului, cînd le
gam lemnul de picior și așa-1 
tîram după noi țrin gale
riile pline de apa. „După 
un asemenea schimb,' sim
țeai într-adevăr că ai pres
tat 8 ore în abataj... Dar 
asta a fost de mult. Din 
’76, pe cînd era brigadier 
Costică Lupulescu, ău fost 
introduse complexele meca
nizate. Azi, zestrea tehni
că ce revine pe cap de mi
ner valorează peste 600 000 
lei. Abatajul e tot frontal 
— dar un frontal complex 
mecanizat, dotat cu combi
nă de tăiere, transportoare

'fMfmmmuuwiUfHHMHmmmmmfmmHumumtm
nici chiar un munte hu-i 
poate sta în cale.

— Brigada condusă de 
comunistul Mihai Dudes
cu este una dintre cele 
mai bune formații de lu
cru ale sectorului I și 
chiar a minei Vulcan, ne 
spune sing. Stănilă Panti- 
loi, șeful sectorului I. 
Toți componenții brigăzii 
sînt oameni de nădejde, 
mereu preocupați să gă
sească noi mijloace 
creștere a producției 
productivității muncii. E- 
forturile lor sînt concre
tizate în extragerea su-

de lucru model atît în 
ceea ce privește discipli
na cît și organizarea lucru
lui în abataj. Prin res
pectarea cu strictețe a teh
nologiilor de lucru, a nor
melor de protecție a mun
cii, accidentele au fost 
complet eliminate. întot
deauna noii încadrați au 
fost primiți cu căldură. < 
De fapt brigada s-a dove
dit de mult a fi o adevă
rată școală de formare și 
calificare a numeroase ca
dre de nădejde. Fostul 
brigadier Gheorghe Sava 
(recent ieșit la pensie),

pe care o conduce 
făcut cunoscută prin re
zultatele constant bune 
obținute pe frontul creș
terii continue a producți
ei extrase.

— Au trecut mulți ani 
de cînd sînt miner — 
ne spune comunistul Mi
hai Dudescu. Nu mai am 
mult pînă la pensie. Pen
tru Ca brigada să nu 
decadă după pensionarea 
mea mi-am pregătit de 
pe acum oamenii cărora

• le voi preda ștafeta. Sînt 
mulțuipit că am reușit să 
realizez ceva pentru so
cietate. Sînt mîndru că 
activitatea mea va fi con
tinuată pe o treaptă cali
tativ superioară de fetele 
mele — Mariana, care 
este electrician la atelierul 
electric al minei și stu
dentă în anul II ingineri 
seral a Facultății de ma
șini și instalații miniere 
de la Institutul de mine 
și Manuela, elevă în cla
sa a IX-a profil electro
mecanic la Liceul indus
trial din Vulcan.

întrebat care este se- Brigadierul Mihai Dudescu (al doilea din stingă) alături de ortacii din schim-
crețul realizărilor deose- bt|| condus de Vasj,e Borodi
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2045/18 mai 1984, întoc
mit de tov. Călin Geor- 
geta, merceolog la I.C.S. 
Mixtă Lupeni, prin

__ , arată că dv. ați fost .
David Rută, miner șef de nedrept învinuit că ați 
schimb la I.M.
este într-adevăr

Intram, aproape în fie
care zi, în unitățile co
merciale și cumpărăm ba 
una, ba alta. Dar ce-a 
pățit, în 22 aprilie a.c.,

care

fi sustras o sticlă cu bău
tură, pe care n„ați plăti
t-o, din cercetările efec
tuate a reieșit că toV. 
Prodan Maria v-a confun
dat cu un alt cumpără
tor și vi s-au cerut scu
ze pentru confuzia ce a 
săvîrșit-o". Pentru aba
terea ei, se scrie in adre- 

__ _______ . .sa 2045 trimisă redacției, 
cînd să plătească la casă,-lucrătoare» a fost sancți- 
a obsdrvat că' sticla cur- onată cu „avertisment", 
gea. Semnalînd acest fapt, Rușinea cumpărătorului, 
caserița i-a spus că tre- jignit în public, a rămas 
buia să vadă de la început aceeași, vînzățoarea nece- 
și că, deci, e bun de pla
tă. Ceea ce cumpărătorul 
a și făcut. In acest mo
ment a intervenit însă 
lucrătoare» ■- comercială 
Maria Prodan care, au
zind discuția, 1-a. chemat 
pe David Ruță și, în fața 
cumpărătorilor și vînză- 
torilor, l-a învinuit cu se
ninătate că l-a mai prins 
furînd o sticlă cu băutu
ră. Deși nevinovat, cum
părătorul cinstit, s-a tre
zit și hoț. Căutînd să lă
murească lucrurile, a fost 
în audiență la I.C.S. Mix
tă Lupeni. A primit răs
punsul următor: „Refe
ritor la sesizarea dv a- 
mintită prin referatul

Lupeni, 
_ . ____  .. .. de po
mină, scoțînd în eviden
ță mentalitatea unor lu
crători comerciali care, în 
locul discreției și amabi
lității, se cred intangibili 
și . atoateștiutori. Punin- 
du-și în coș o sticlă de 
lichior de zmeură, în a- 
limentara 267 din Lupeni,

rîndu-și nici un fel de 
scuze. Chiar dacă o va 
face, e tîrziu și fără va
loare morală. A jigni un 
om este ușor, însă e mult 
mai greu să repari gre
șeala. O singură întreba
re finală: crede oare
I.C.S. Mixtă din Lupeni 
că mîndria știrbită a u- 
nui om corect se repară 
printr-o adresă formală 
și printr-un simplu „a- 
vertisment" ? Mai degra
bă avertismentul trebuie 
dat muncii de educație 
comercială și cetățeneas
că care se desfășoară în 
întreprindere. ... . '

T. GORJANU

J

în- 
a- 

cî- 
re- 
de

Aflăm de la organele de stat
„Spune-mi cu cine 

duni ca să-ți spun 
ești", glăsuiește un vechi 
și înțelept proverb, 
semnificativ pentru Pop Va
sile, paznic în șantierul 
din cartierul Petroșani- 
Nord. Declara că în 28 a- 
prilie a fost victima unei 
agresiuni din partea unui 
necunoscut care l-a lovit 
și i-a luat banii. Adevărul 
este măi simplu și a ieșit 
ca uleiul deasupra apei:

te ri
cine.

foarte

împreună cu Linca Miha- 
lache, fost încadrat al șan
tierului, dar și cu alți buni 
cunoscuți, a băut tocmai a- 
colo unde trebuia să 
paznic. Filialul a fost 
L.M. l-a lovit și i-a 
banii. învățămintele 
verbului se potrivesc

fie 
că 

luat 
pro

ds 
minune pentru această 
amnezie a unui paznic ca
re numai intr-o stare de 
euforie alcoolică înțelege 
să-și „îndeplinească" da
toria.

L .... In fiecare dimineață 
r mii de copii din Valea

Jiului se îndreaptă către 
[ școli. Gratuit și obligato- 
I riu, învățămîntul din ța

ra noastră creează tutu- 
| ror copiilor perspective 

ample de realizare a ce
lor mai îndrăznețe idea
luri profesionale. Am în- 
tîlnit doi copii, Gabriela 
(10 ani) și IOn (8 ani) ca
re, nu au fost în acest an 
la școală decît ceva mai 
mult de o lună (5 mar
tie — 10 aprilie). Și din 
această cauză în cunoș
tințele lor sînt lacune în
semnate. Ei, împreună cu 
încă două surori, aflate la 
Casa de copii din Orăștie, 
sînt victime ale rupturii 
care a avut loc între pă
rinții lor, Danșereanu Ion 
și Gabriela. Mama copi
ilor, Danșereanu Gabrie
la, neavînd ocupație, se 
află cînd la Iași, cînd la 
Petroșani.

— Au stat la noi pînă 
în 10 aprilie, ne spunea 
Modorici Vistina, mun
citoare Ia șantierul 
I.A.C.M.M., din Petrila, 
locuind împreună (stra-

da Independenței blocul 
4/3 din^ Petroșani) cu ta
tăl copiilor, mecanic la 
același șantier. Atunci a 
venit mama lor și i-a luat. 
Abia ieri (3 iunie — n.n.) 
am fost la Orăștie după 
ei, de unde am primit o 
scrisoare de la o fostă ve-

■—Eu nu sînt mama lor, 
ne spunea Modorici Vis- 
tina, dar sînt mamă de 
copii și știu să am grijă 
de ei. Cit au stat lingă 
mine și tatăl lor, învăța
seră mul te lucruri, fru
moase, mergeau cil cei 
doi copii ăi mei la Școa-

ca-

i •

Anchetă socială
I
I
J
I
I

Mi-ecină a lui Danșereanu Ga- la generală nr. 5. 
briela, și i-am adus. teamă că mama lor cînd

„Vă rog frumos — vine în Petroșani, 
scrie Hărăstășan Niculi- știu că locuiește la An
na, acea familie din Orăș
tie unde erau cei doi co
pii — să nu vă supărați 
pe noi că v-am scris, că 
eu am așteptat-o pe Gabi 
să vină, dar nici o carte Fiind la vîrsta cînd ti 
cel puțin să scrie . des
pre copii n-a scris'. Vă 
aștept pină duminică (3 
iunie — n.n.) să veniți 
după copii".

unde

geta Băran, strada Șt. O. 
Iosif, blocul 26, ' aparta
mentul 55, îi va lua din 
nou pe drumuri pe a- 
cești copilași nevinovați...

buie să învețe, viața ce
lor doi copii purtăți de 
coio-eolo, este întinată de 
chiar mama lor care ma
nifestă o îngrijorătoare

lipsă de interes pentru 
educarea propriilor fii 
contravenind preocupă
rilor statornice ale socie
tății pentru tînăra gene
rație.

Echilibrul, și armonia în 
familie formează o
racteristică generală în 
viața particulară a 
menilor muncii, situațiile 
ca cea de mai sus — ori 
ca a altui tînăr, fără o- 
cupație, din Lupeni, Cur
că Mihai, tată a 3 minori 
față de care, fiind obligat, 
prin sentința judecăto
rească 173 din 13 ianua
rie 1983, să le asigure o 
pensie, de 1000 lei, are o 
datorie de 28182 lei — 
nu sînt decît cazuri izo- ■ 
late. Dar pe care comisia 
municipală de tutelă tre- 
buie să le soluționeze 
astfel îneît Gabriela și 
Ion să poată merge la 
școală și să se bucure de 
toate condițiile pe care 
societatea noastră le o- 
i'eră cu generozitate tu
turor copiilor. -

oa-

Tiberiu SPĂTARE

I
II
I 
J
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Vizita oficială de prietenie a
NICOLAE CEAUȘ 

intîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruze.ski

A

Miercuri după-amiază to
varășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a ayut o întâlnire cu to- 
vaiășul Wojciech Jaruzels
ki, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Conși-

liului 
blicii

A
Elena ,. ,
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului.

A fost de față Zbigniew 
Messner, membru al Birou
lui Politic al C.C. al

de Miniștri al Repu- 
Populare Polone.
participat tovarășa 
Ceaușescu, membru

tovarășului
CU

Solemnitatea
No-

U-

P.M.U.P., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri.

întâlnirea a prilejuit un 
prim schimb de păreri în
tre conducătorii de partid 
și de stat âi României și 
Poloniei, care s-a desfășu-* 
rat sub semnul prieteniei 
și stimei ce caracterizează 
relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

al

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I) președinți au examinat 

posibilitățile de identifi
care a noi domenii și sec
toare de activitate în care 
România și Polonia să-și 
dezvolte în viitor colabora
rea, indicînd membrilor 
celor două delegații să ac
ționeze pentru găsirea ce
lor mai bune căi și mijloa
ce care să fructifice largi
le posibilități de cooperare 
pe baza unor acorduri de 
lungă durată, care să dea 
perspective și stabilitate 
acestor relații. , .

A fost exprimată convin
gerea că intensificarea și 
ridicarea la un nivel su
perior a colaborării rdmâ- 
no-polone este atât în fo
losul întăririi prieteniei și 
solidarității dintre cele do
uă țări, partide și popoare, 
ale construcției socialiste 
din România și Polonia, 
cit și al cauzei generale a 
păcii și socialismului.

In continuare s-a proce
dat la un larg schimb de 
păreri în problemele actu
ale ale vieții internațio
nale. In acest cadru a fost 
exprimată profunda îngri
jorare a celor două țări și 
popoare în legătură cu a- 
gravarea fără precedent a 
situației politice mondi
ale, a creșterii pericolului 
de război, ca urmare a 

înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nu- 

subliniată 
se face to-

și de stat s-au informat 
reciproc asupra mersului 
construcției socialiste In 
România și Polonia, asu
pra activității desfășurate 
de Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncito
resc Unit Polonez în vede
rea înfăptuirii programe
lor de dezvoltare ale Româ
niei și Poloniei.

S-a procedat la o anali
ză a stadiului relațiilor ro- 
mâno-polone, exprimîndu- 
se satisfacția pentru evo
luția pozitivă, mereu as
cendentă, a raporturilor de 
conlucrare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Po
lonez, precum și a colabo
rării dintre cele doiiă țări 
pe plan politic economic, 
tehnico-științific și cultu
ral. De comun acord, s-a 
apreciat că economiile în 
plină dezvoltare ale Româ
niei și Poloniei oferă largi 
posibilități pentru inten
sificarea colaborării bila
terale, pentru aprofunda
rea și lărgirea cooperării 
și specializării în produc
ție, — îndeosebi în ceea ce 
privește materiile prime, 
cărbunele cocsifîcabil, cons
trucția de mașini,/electro
nica și alte domenii — ceea ue ,azuui, 
ce corespunde intereselor ' intensificării 
fundamentale ale celor do- i "— 
uă popoare, cauzei const! u- cleare. A fost 
irii socialismului, Cei doi necesitatea de a

tul pentru oprirea acestui 
curs periculos al eveni
mentelor, pentru dezar
mare și, îndeosebi, dezar
mare nucleară în Europa și 
în lume, pentru soluțio
narea tuturor problemelor 
litigioase dintre state pe 
cale politică, prin tratative. 
Au fost abordate, de ase
menea, probleme legate de 
consecințele crizei econo
mice mondiale, care afec* 
tează practic toate statele 
șl, în mod deosebit, țările 
în curs de dezvoltare.

In legătură cu marile 
probleme ce confruntă o- 
menirea a fost subliniată 
necesitatea intensificării 
colaborării țărilor socialis
te, a partidelor comunis
te și muncitorești, a tutu
ror forțelor progresiste, de
mocratice, pentru a schim
ba actualul curs al eveni
mentelor și pentru afirma
rea fermă a politicii de co
laborare, de dezarmare, de 
destindere și pace în lume.

In acest context a fost 
exprimată dorința comună 
de dezvoltare a relațiilor 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
Populară Polonă, dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., atît pe 
plan bilateral, cit și pe 
seară internațională.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

decorării 
tovarășului 
Wojciech 
Jaruzelski

In ’cadrul unei solemni
tăți care a avut loc miercuri 
scara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a înmînat tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Popu
lare Polone, Ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșar
fă, conferit pentru contri
buția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Polonă, la întărirea 
prieteniei dintre poporul 
român și poporul polonez, 
la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, pă
cii și colaborării interna
ționale, cu prilejul împli
nirii vîrstei- de 60 de ani.

După înmînarea înaltei 
distincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski și-au strîns mii- 
nile îndelung, s-au îmbră
țișat cu căldură.

In cadrul ceremoniei au 
rostit alocuțiuni tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski.

I 
I
I

Sosirea la
(Urmare din pag. I)

de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Polone.

La ora 11,00 ■— oca lo
cală —, aeronava preziden
țială românească a ateri- 
Zat. . -

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, f tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației de par
tid și de stat. a Republicii 
Socialiste România sînt sa
lutați cu deosebită căldu
ră de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski. Cei doi condu
cători de partid și de stat 
își string mîinile, se îm
brățișează cu prietenie. 
Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. adresează, de ă- 
semnea, tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial bun- 
sosit ' în Republica Popu
lară Polonă. Este prezent, 
de asemenea, la scara avi
onului, pentru a-i saluta 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Po
lone, tovarășul Henryk 
Jablonski.

Tovarășului ■ Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu,. tovarășului Woj
ciech Jaruzelski’ le-au fost 
oferite de către pionieri 
polonezi Trumoase buchete 
de garoafe albe și roșii.

O companie, formată din 
ostași ai unităților terestre, 
ale aviației și marinei mi
litare, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale României și 
•Poloniei.

După trecrea în revistă a 
gărzii de onoare, distinși
lor oaspeți le-au. fost pre
zentate persoanele oficiale 
poloneze venite în întâmpi
nare.

Erau de față Ion Cosma, 
ambasadorul țării noastre, 
la Varșovia, și Bohuslaw 
Stahura, ambasadorul Polo
niei la București, precum și 
șefii misiunilor diplomati
ce acreditați 
Poloniei.

Tovarășul

Varșovia
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
cele mal alese sentimente 
de stimă și prețuire de că
tre membrii ambasadei 
țării noastre la Varșovia, 
cărora li s-a alăturat un 
numeros grup de români 
care lucrează în diferite 
domenii ale colaborării cu 
Polonia,

După primirea defilării 
gărzii de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat, împreună cu to
varășii Wojciech Jaruzels
ki și Henryk Jablonski, 
spre reședința Parkowă, 
ce le-a fost rezervată pe 
timpul șederii în capitala 
Poloniei.

în capitala

Nicolae

Tovarășul Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii, a o- 
ferit,/miercuri, la palatul 
Consiliului de Miniștri, un 
dineu oficial în onoarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski 
au rostit toasturi, urmări
te cu deosebită atenție și 
subliniate prin vii aplauze 
de cei prezenți.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Găinușe, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, - Constan
tin Olteanu, Gheorghe Q- 
prea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Bîrlea, Mill 
Dobrescu, Marin Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, 
Ion Radu, IoanTotu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Sil
viu Curticeanu, , Constan
tin Radu, Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceaușescu, de Ioan 
Avram și Ion M. Nicolae,

15,00 Telex. 15,05 
mul și sănătatea. 
Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal (parțial 
color). 20,20 Actualitatea 
în economie. 20,35 Pagini 
muzicale de mare popu
laritate. 20,55 Occident 
’84. 21,15 Filme inspira
te din lupta P.C.R. „Cli
pa'*. Partea 1 (color). 22,00

■ Patru decenii de cultură 
socialistă. 22,20 Telejur- 
nal (parțial color).

MM atu‘Immi mii :mm»< MMI mmi Mri/M

de

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Naufragiul: 
nirea : Melodii la Costi-
nești ; Pârtngul: .Secretul 
lui Bachus.

PETRILA: Șatra.
LONEA : Departe 

Tipperrary.
VULCAN — Luceafărul: 

Dragostea și revoluția.
LUPENI — Cultural

Afacerea Pigot.
URICANI : Capcană ne

obișnuită.

LUNA CADOURILOR
PENTRU COPII

(1-30 IUNIE)
unitățile de cofetărie și patiserie din întreaga 

țară primesc comenzi pentru acasă

■ TORTURI ■ PRĂJITURI ■ PATEURI
■ ȘTRUDELE

■ PLĂCINTE ■ COZONACI ■ SALEURI

Ii
I
I
I
I

în sortimente variate, pentru toate gusturile 
Comandați din timp produsele preferate !Comandați din timp produsele preferate !

Dineu oficial

I.C.S. MIXTA LUPENI
e

desface, prin magazinul de mobilă nr. 383,

următoarele garnituri de mobilă

— bibliotecă „Arad"
— bibliotecă 623/11
— bibliotecă „Toplița"
— dormitor „Actor"
— hol
— hol
— hol „Varanic"
— hol „Vîntișoara"
— fotolii pat „Mihacla" 

„Dacia" 
„Olimpia" 
„Madrigal" 
„Luxer" 
„Ghiocel" 
„Meteor" 
„Magda"

„Dulcineea" 
„Mariana"

■ .*<

11023 lei
13 060 lei.

lei4 750
13 000
12 000

6 000 lei
7 200 Iei
8 200
2 100

14 000
19 000
47 000
32 000
19 800
19 500
27000 lei
13 500 lei
13 000 lei
11 000 lei 
11000 lei.

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

general al partidului pen
tru activitatea sa ' neobo
sită pusă în slujba progre
sului și propășirii națiunii 
noastre socialiste, pentru a- 

pres- 
plan 

ex- 
con- 
care

viceprim-miniștri ai guver
nului.

Erau prezenți îeremi 
Czulinski, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P. 
Polone în țara noastră, și 
membri ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni a- 
flați la aeroport au făcut 
tovarășului 
Ceaușescu 
Elena Ceaușescu o caldă 
manifestare de dragoste și 
prețuire. Cei prezenți au 
dat glas sentimentelor de 
profundă gratitudine pe ca
re întregul popor le nu- dintre partidele, țările și
trește față de secretarul popoarele noastre.

Nicol a e 
și tovarășei

firmarea și creșterea 
tigiului României pe 
internațional. A fost 
primată, totodată, 
vingerea că vizita pe 
conducătorul partidului și 
statului nostru o efectuea
ză în Polonia prietenă, noul 
dialog la nivel înalt romfi- 
no-polon vor Impulsiona 
și mai puternic colaborarea

- sufrageria
- sufrageria
- sufrageria
- sufrageria
- sufrageria
- sufrageria
- sufrageria
- cameră combinată „Camelia"
- cameră combinată „Sonia"
- cameră combinată „Meseș"
- cameră combinată ,,Narcisa"

In perioada 10 iunie — 10 iulie, I.C.S. 
Mixtă Lupeni organizează o expoziție cu vîn- 
zare la mobilă în sala Clubului sindicatelor 
din Lupeni- ’ ■
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