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Patru decenii ale devenirii noastre

Indicațiile șiorientârile
secretarului generai alpartidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Comandamente
majore ale dezvoltării

economico-sociale
Azi, interviul acordat de tovarășul CORNEL BOLOLOI, secretar al 

Comitetului orășenesc de partid Uricani, primarul orașului.

un oraș in
tetul orășenesc, 
și organizațiile de ,___, ,
au acționat pentru crește
rea răspunderii consiliilor 
oamenilor muncii, a con
ducerilor Unităților econo
mice față de aplicarea pro
gramelor adoptate de con
ducerea partidului privind 
creșterea mai accentuată a 
productivității muncii 
perfecționarea organizării 

redu
cea contribuției orașului cerea consumurilor de ma- 
nostru la dezvoltarea e- terii prime, combustibil și 
conomiei naționale. Corni- energie și valorificarea su-

Activul orășenesc de 
partid. întreaga organiza
ție orășenească de partid 
Uricani și-a însușit în to
talitate aprecierile și orien
tările cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la plena
ra Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și își ex
primă hotărîrea de a mun
ci cu răspundere sporită 
pentru înfăptuirea sarcini
lor de plan, pentru spori- Și normării mUncii,

organele 
partid,

perioară a materiilor prime 
și materialelor. S-au în
treprins acțiuni pentru va
lorificarea deplină a po
tențialului tehnic și uman, 
a rezervelor care mai exiș- 
tă in întreprinderi pentru 
utilizarea la parametrii 
periori a capacităților 

și producție, a timpului 
lucru. -T

Interviu realizat de
Dorin GHEȚA

su- 
de 
de

Delegația de partid și de parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 

. al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, precum șl tovarășii 
Constantin DăscăleSeu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru . al 
guvernului,- Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se- 
......... _i p.c.r.. 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Gheorghe Pe-

stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a revenit, vineri 
după-amiază, în Capitală 
din vizita oficială de prie
tenie efectuată în Republi
ca Populară Polonă, la in
vitația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al ____ . ...
Comitetului Central al Par- Cretar al C.C. al 
tidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri, și a 
conducerii superioare de 
stat a Republicii Populare 
Polone.

Din delegație au făcut

Vineri s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe 
care delegația de partid și 
de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a întreprins-o în Republi 
ca Populară Polonă, la in
vitația 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-

Primarul orașului Uri
cani, tovarășul Cor
nel Bololoi, înconju
rat de cetățeni intr-o 
consultare privind dez 
voltarea localității.

(Continuare în pag. a 4-a)

încheierea 
convorbirilor 

oficiale h
Vineri s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, ; și tovarășul •Woj
ciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consi
liului de Miniștri al-Repli- 
blicii Populare Polone.

(Continuare în pag. a 4-a)

drapelele de .stat ale Româ
niei și Poloniei.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au foșt in
tonate imnurile de stat ale 
României și Poloniei.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, însoțit de tova- 
. J h Jaruzelski
și Henryk Jablonski, a tre
cut în revistă garda de o- 
noare. ■ ■■

lare Polone, și a conducerii 
superioare de stat a Repu
blicii Populare Polone.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit la ae
roport însoțiți de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski și de 
tovarășul Henryk Jablons- rășji Wojciech 
ki, președintele Consiliu
lui de Stat ăl Republi ii

alți ____ —
de Tovarășul Nicol a e 

Po- ' - —

Populare Polone, de 
membri ai conducerii 
partid și de stat a R.P. 
lone.

Aeroportul Okecie aAeroportul Okecie a cu
noscut din nou atmosfera 
sărbătorească a marilor e- 
venimente. Erau arborate

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la oficialitățile po
loneze venite să-i salute la

(Continuare in pag. a 4-a)

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE 
moment de virf in învățămîntul

(Continuare in pag. a 2-a)

La sectorul IV, al I.M- Paroșeni

Organizarea muncii, 
cheia de bolta a succesului

La începutul anului nu prea mare, în ponde- 
1983,-mina Paroșeni avea rea producției pe mină, 
doar două sectoare de dar mare prin realizări, 
producție; în acele con- Numai în cele trei luni 
diții urmărirea și organi- de la înființare, producția 
zarea producției deveni- extrasă suplimentar sar- 
se o problemă care țre- ' ” ‘
buia rezolvată. Atunci, peste 10 000 tone de căr- 
din inițiativa conducerii bune energetic, Produc- 
minei, a luat ființă un 
nou sector de producție, tor a fost depășită cu a- 
sectorul III. Rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate, ___„„JX. 
cantitatea de producție a 4000 pe pos| pentru 
crescut. Bătalia pentru 
mai mult cărbune a im
pus, în continuare, crea
rea de noi capacități de . qes ne-am adresat ingi

nerului Ionel Coroiescu, 
adjunctul șefului de sec-

cinilor de plan este de

tivitatea la nivel de sec-

proape 250 kg pe post, 
iar în abataje cu pește

a afla care au fost „secre
tele" acestui frumos suc-

producție; din nou a apă
rut problema aprovizio
nării cu materiale, inter
venția rapidă la defecte, tor ■ 
urmărire: respectării pro
gramului de lucru și alte
le. O nouă reorganizare 
se impunea ; și . așa, de la

— De la început, vreau 
să remarc faptul că ac
tualul sector IV este o 
parte a sectorului II, sec-

1 martie 1984, a apărut tor care era foarte extins, 
cel mai tînăr sector Ia . Gheorghe SPÎNU 
mina Paroșeni — sectorul Y Y~ '
IV producție, un sector (Continuare in pag. a 2-a) 
\..... —

Sporuri la producția extrasă
In cinstea celor două mari evenimente ale acestui 

an — Eliberarea patriei și Congresul al XllI-lea al 
partidului —, șase întreprinderi miniere (Lonea, Pe- 
trila, Dîlja, Livezeni, Vulcan și Paroșeni) raportează 
pentru ziua de 7 iunie extragerea unei producții su
plimentare sarcinilor de plan de peste 850 tone căr
bune energetic și pentru semicocs.

Cu numai o singură zi înainte de încheierea pri
mei decade, din această lună, minerii din Lonea, cu 
cele 70 tone extrase suplimentar preliminarului, ridi- - 
că din nou cota realizărilor, situîndu-se fruntași în 
această perioadă.

I 
I 
I 
ț 
!

Ne aflăm în pragul 
cheierii anului de îțivăță- 
mînt politico-ideologic, res
pectiv al convorbirilor re
capitulative. Constituind 
un moment de vîrf în învă- 
țămîntul politico-ideologic; 
convorbirile ' recapitulati
ve au menirea să asigure a- 
profundarea cunoștințelor 
dobîndite în cei 4 ani de 
studiu, însușirea temeini
că a ideilor, orientărilor și 
tezelor din recentele docu
mente^ de partid, din CU- ' 
vîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, idei și orientări 
care trebuie să se afle în 
centrul dezbaterilor reca
pitulative, desigur, în strîn- 
să concordanță cu. preocu
pările și sarcinile specifice 
ale fiecărei organizații de , 
partid, ale colectivelor de 
muncă respective.

In acest an, în cele două 
convorbiri recapitulative, în 
toate cercurile de învăță- 
mînt se vor dezbate teme-

Luna manifestărilor poUtico-ideologice, cultural-educative și sportive

,Laudă omului muncii și creației sale"
țAstăzi, sosește formația „Madrigal"

■ MADRIGAL. Astăzi, sosește la Pe
troșani cunoscuta formație corală 
drigat", dirijată de prof. univ. Marin 
Constantin, care va susține, în cadrul 
Lunii manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-edupative și sportive „Laudă o_ 
mului muncii și creației sale", o suită de 
concerte pe scenele Teatrului de stat 
„Valea Jiului" (duminică) și lăcașurilor 
de cultură din Uricani, Lupeni (luni), 
Vulcan (marți) și Petrila (miercuri). P 
asemenea sînț așteptați compozitorii și jcri sub bagheta dirijorului Marin Ghio- 
dinjonl de prestigiu care au acceptat in
vitația de a participa, duminică, la Ca- . . : . Ion VULPE i
sa de cultură a sindicatelor din reședin- — - ■■
ța noastră de municipiu, la cea de a

„Ma_

III-a ediție a Festivalului coral „Parti- ' 
dul, Ceausescu, România".

■ „NEDEIA VULCANEANA". A cin-
■ cea zi de desfășurare a manifestărilor . 

„Nedeii vulcănene" a programat, pe sce
naașezămîntului cultural din Vulcan, 
două spectacole cu o deosebită priză la 
public, realizate de formațiile și soliștii 
clubului; între invitați și_au dat concur
sul cunoscutele mesagere ale folclorului 
românesc Elena Merișoreanu și Ștefania 
Rareș, soliste ale ansamblului folcloric 
bucureștean „Rapsodia română". Tot ț

(Continuare în pag. a 2-a) J

Creșterea mai puterni
ca a eficienței economice, 
a productivității muncii, 
factorul principal de ac
celerare a progresului eco- 
nomico-socjal. Sarcinile ce 
revin organelor și organi
zațiilor de partid, de masă 
și obștești pentru înfăptu
irea programelor și măsu
rilor adoptate din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vederea ridi
cării eficienței tuturor sec
toarelor de activitate" 
și „Afirmarea spiritului 
revoluționar, combativ în • 
muncă și viață, sarcină pri
oritară a fiecărui membru 
de partid". Prin ideile și 
conținutul lor de largă 
cuprindere, temele oferă 
prilejul abordării comple
xe a concepției partidului 
nostru privind sarcinile e- 
tapei actuale de făurire a 
societății socialiste multi-

Gheorghe SACALUȘ, 
directorul Cabinetului mu
nicipal de partid pentru 

activitatea 
politico-ideologică

(Continuare în pag. a 2-a)
■■■■■■■■■■■■■a

Astăzi, 
ifî cadrul manifestărilor 

„Nedeii vulcănene" 
se inaugurează 

„T I R G U L 
COOPUWIIII 

MfSHSUGĂRESTI
(In pagina-a 3-a)
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Agendă O.D.U.S.

Participare activă 
la înfăptuirea

obiectivelor economice
O activitate susținută se desfășoară în organizați

ile democrației și unității Socialiste din cadrul sectoa
relor minei Petrila. Adunările trimestriale, ținute cu 
regularitate, au pus în dezbatere probleme legate de 
creșterea participării membrilor O.D.U.S. la realiza
rea sarcinilor de plan, la întărirea climatului de or
dine și disciplină. In perioada dintre adunări, comi
tetele celor 11 organizații s-au preocupat de mobili- 
"zarea membrilor la acțiunile de muncă patriotică în
treprinse la suprafață și în subteran, pentru îndepli
nirea obiectivelor din planul de colectare la fier vechi 
și hîrtie. Contribuția comitetelor O.D.U.S. se regăsește 
și pe plan social-educativ, prin deplasările frecvente 
ale membrilor lor la căminul de nefamiliști și discu
țiile purtate cu cei ce săvîrșesc absențe nemotivate, 
în vederea îmbunătățirii coeficientului de prezență pe 
întreprindere.

In fruntea unor asemenea acțiuni se situează mai 
mulți membri ai comitetelor pe sectoare cum sînt 
Teodor Ababei, maistru minier principal, Ștefan Do- 
rofte, șef de brigadă, Viorel Pîrje,- artificier, Aurel 
Gîmbuță, muncitor la aeraj, Iuliana Dochia, opera
toare la secția de calcul și alții. ■ J ;

Despre o inițiativă a comitetului O.D.U.S. pe mi
nă aflăm de la tovarășa Viorica Prinț, președinta co
mitetului. In trimestrul I a stîrnit mult interes „Tri
buna democrației", organizată cu sprijinul conduce
rii minei și comitetului de sindicat, la care au luat 
parte circa 300 de oameni ai muncii, în majoritate 
membri ai O.D.U.S. Au fost discutate numeroase as
pecte practice ale unor acte normative care regle
mentează acordarea concediilor de odihnă și recupe
rărilor,-obligativitatea pazei obștești a bunurilor în
treprinderii, avantajele ce decurg din acțiunile de 
recuperare și economisire ș.a.

— In activitatea noastră,; ne bucurăm de mult 
sprijin și de o bună colaborare cu comitetul sindica
tului pe mină — ne-a spus printre altele tovarășa 
Viorica Prinț — întrucît acțiunile noastre converg 
spre scopuri comune: creșterea participării membri
lor O.D.U.S. la realizarea sarcinilor de plan și anga
jamentelor, la înfăptuirea exemplară a tuturor ce
lorlalte obiective din domeniul social și educativ ce 
ne revin.

cu termen de punere în 
funcțiune în acest an. S-a 
predat constructorului gu
lerul puțului auxiliar de la 
I.M. Valea de Brazi, sînt 
avansate lucrările la pu
țul cu schip cu aproape 6 
luni, iar la puțul de aeraj 
dg la aceeași întreprinde
re, cu aproape două luni.

_______ r________ S-au dat în folosință 20 de 
aproape 200 tone de cuarț apartamente și s-au atacat 
preparat pentru sticlă opti-* 
că, cristal, siliciu tehnic J 
și feroaliaje.

Pe ansamblul orașului re
alizările sînt la un nivel co- 

. respunzător înregistrînd 
creșteri substanțiale față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

—■ Tovarășe secretar, pe 
raza orașului Uricani sînt 
numeroase întreprinderi în 
plină dezvoltare, unele 
constituind încă obiective 
de investiții. Care este si
tuația realizărilor în acest 
important domeniu de ac
tivitate ?

— La . investiții, preocu
pările. noastre au fost o- 
rientate spre asigurarea 
condițiilor necesare desfă
șurării unei activități sus
ținute pe șantiere prin eli
berarea la timp a ampla
samentelor, concentrarea 
activității la obiectivele

In perioada care a tre
cut de la începutul anului, 
I.M. Uricani, una 
cele mai importante 
nizoare de cărbune 
tru cocs, a extras 
prevederile de plan 
tone de cărbune. Preparația 
de cuarț a livrat suplimentar

dintre 
fur- 
pen- 

peste 
23 000

bune'— peste 150 000 de 
tone —, aceasta se datoreș- 
te și utilizării nejudicioa- 
se a parcului de mașini 
din dotare, precum și a ex
cavatoarelor, forezelor, 
buldozerelor și a celorlalte 
utilaje. Dealtfel, indicele de 
utilizare a Utilajelor la a- 
ceastă unitate este de 69,6 
la sută față de 88 la sută 
prevăzut.

Uricaniul — oraș 
în plină înflorire

toate lucrările pentru cele 
260 de apartamente ce vor 
fi date în folosință în 1984.

Prin activitatea ce o des
fășurăm, dorim să trans
formăm orașul Uricani în- 
tr-un centru industrial pu
ternic;.-;./,-.

— Care sint rezervele de 
care dispun unitățile eco
nomice, și ce întreprindeți 
pentru valorificarea lor de
plină ?

— Sigur, avem numeroa
se rezerve. In 
primul r î n d Exploata
rea de cariere Cîmpu 
Neag a rămas datoare 
nomiei naționale cu o 
portantă cantitate de

lui 
eco- 
im- 
căr-

O rezervă însemnată in 
realizarea și depășirea in
dicatorilor fizici o consti
tuie brigăzile rămase sub 
plan: 13 din 26 la I.M. U- 
ricani și 3 din 4 la Exploa
tarea cariere Cîmpu lui 
Neag. Dacă acestor for
mații de lucru li .s-ar fi 
creat toate condițiile pen
tru desfășurarea corespun
zătoare a activității, dacă 
ar fi fost aprovizionate în 
mod susținut, iar membrii 
consiliilor oamenilor mun- 

-cii, care au fost repartizați 
să le ajute, s-ar fi impli
cat în mai mare măsură

în rezolvarea problemelor 
concrete cu care aceste for» 
mâții de lucru se confrun
tă, sarcinile de plan ar fi 
fost nu numai îndeplinite, 
ci și depășite.

Organizațiile de partid 
și consiliile oamenilor mun
cii de Ia I.M. Uricani și 
Exploatarea de cariere 
Cîmpu lui Neag trebuie 
să-și sporească preocupări
le pentru încadrarea în 
normele de cenușă și umi
ditate care au consecințe 
directe asupra producției 
de cărbune și, implicit, a 
indicatorilor financiari ai 
unităților economice.

Aceste rezerve de care 
aminteam impun din partea 
comitetului orășenesc, al 
conducerilor unităților mi
niere și a consiliilor oame
nilor muncii, coordonarea 
mai riguroasă a întregii ac
tivități.

Vom răspunde cu 
cinste chemării secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a întîmpina 
marile evenimente ale anu
lui — aniversarea a 40 de 
ani de la Eliberarea patri
ei și Congresul al XHI-Iea 
al partidului — cu realiza
rea integrală și în cele 
mai bune condiții a planu
lui economico-social în 
profil teritorial.

Convorbirile recapitulative
(Urmare din pag. I) ce, eursanții trebuie să 

desprindă măsuri, direcții 
concrete de acțiune pentru 

ce 
organizației 

de partid, a unităților din 
care fac parte, mai ales în 
ceea ce privește 
onarea activității 
tive, creșterea 
economice, prin 
climatului de ordine, 
ciplmă și responsabilității 
comuniste la fiecare loc de 
muncă.-

Realizarea acestor dezi
derate este condiționată în 
mod hotăritor de pregăti
rile ce le întreprind orga
nele și organizațiile de 
partid în vederea convor
birilor recapitulative. In ca
drul acestor pregătiri, în
tre 23 mai — 6 iunie a.c., 
în orașele municipiului a 
avut loc instruirea propa
gandiștilor de la toate for
mele de învățămînt. Cu 
acest prilej prin expuneri
le, dezbaterile și seminari- 
ile ce au avut loc s-au cla
rificat o seamă de proble
me de ondin teoretic și 
metodologic legate de des
fășurarea convorbirilor re
capitulative, 
organele de 
grameze în 
pe bază de 
două dezbateri (una va a- 
vea loc în aceeași zi cu 
adunarea generală), pînă la 
finele -lunii iunie, să-și re
partizeze membrii pe forme

lateral dezvoltate în pa- t
tria noastră. Important este înfăptuirea sarcinilor 
ca dezbaterile să asigure stau in fața 
aprofundarea concretă a 
temelor, îmbinarea judici
oasă a tratării tezelor teo
retice cu aspectele practi
ce, de cea mai mare actua
litate pentru colectivul 
respectiv. In cadrul dez
baterilor, odată cu clarifi
carea conceptelor teoreti-

Ion MUSTAȚA

în meci de baraj pentru titlul județean la fotbal

Minerul Uricani, învinsă ’pe teren propriu
MINERUL URICANI — 

C.F.R. SIMERIA 1—2 (0—2). 
In fața unui numeros pu
blic, venit din întreaga Va
io a Jiului, pentru a urmă
ri prima manșă a baraju
lui pentru desemnarea 
campioanei județului Hu
nedoara, „Minerul" Uri
cani a pierdut fără drept 
de apel meciul susținut pe 
teren propriu în fața u- 
uei formații mai omogene 
cu mai-bună tactică de joc 
și condiție fizică. înfrân
gerea suferită joi, de echi
pa din Uricani, i-a anulat 
practic șansa obținerii ti
tlului județean.

Terenul greu a 
cat mult controlul 
lui și a solicitat
ambele formații. Cei 
dau tonul jocului sînt 
cătorii oaspeți; nu trec de- 
cît trei minute de la înce
perea jocului și aceștia 
deschid scorul. Portarul 
Andrei de la oaspeți prin
de o minge pe care o de
gajează puternic, aceasta 
ia o traiectorie curioasă, 
și... cade direct în poarta 
gazdelor, păcălind a l pe 
Constantin: 0—1. Cu o linie 
mediană mai puternică de-

împiedi- 
balonu- 
la efort 

care 
ju-

cit a gazdelor, oaspeții for
țează mereu jocul și în 
minutul 15 ei beneficiază 
de o lovitură de la 16 m pe 
care Banc o execută pu
ternic pe jos; mingea trece 
prin spărtura creată în zid 
și intră în plasă: 0—2.

Tot oaspeții sînt primii 
la minge și în partea a do
ua a meciului. In min. 49 
Banc trece de ambii fundași 
centrali ai gazdelor, dăr 
Banga apără un gol ca și 
făcut. Treptat, gazdele ies 
respectiv, Păuna, ratează 
bune ocazii. In min. 64 Băl- 
taru urmărește o minge

centrată pe sus, țîșnește 
printre fundașii oaspeți și 
reușește să intre în posesia 
balonului; fiind față în fa
ță cu portarul Andrei șu- 
tează pe lingă acesta în : 
plasă, reducînd din handi
cap 1—2. Cu acest rezul
tat, defavorabil gazdelor, se 
încheie partida și astfel e- 
chîpa din Uricani suferă o 
înfrângere usturătoare pe 
teren propriu, ratînd pen- 
tru a doua oară consecu
tiv titlul județean.

Text: Hie COANDRAS, 
Foto: Al. TATAR
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„Laudâ omului muncii și creației sale"
(Urmare din pag. 1) chide Tîrgul și expoziția cooperației meș-
---- ——■ - ■ —teșugărești.

cel, de la același ansamblu, au început Finalistele și sportivii calificați în eta- 
repetițiile concurenților înscriși la prima 
ediție a festivalului folcloric „Flori de 
cîntec românesc", care se va desfășura, 
astăzi, începînd de la ora 16,30. La gala 
laureaților sînt invitați de onoare șefi 
de brigadă, șefi de schimb de la I.M. 
Vulcan și I.M. Paroșeni, fruntași în în-

pele superioare se vor întîlni pe terenu
rile de sport, pentru a disputa trofeul 
actualei ediții a „Nedeii vulcănene".

DEZBATERE. In după-amiaza zi
lei de ieri, la casa de odihnă a minerilor 
din Petrila — Lunca Florii — s-a d— 

___  _______I __ ,. fășurat „Ziua brigadierului", participan- 
trecerea" socialistă din întreprinderile și ții la dezbateri au evidențiat formele și 
instituțiile orașului, împreună cu famili- metodele muncii politice de masă, folo- 
ile lor.’ Tot astăzi, la ora 10, se va des- site pentru creșterea productivității.

perfecți- 
produc- 

eficienței 
întărirea 

dis-

Urmează ca 
partid să pro- 
mod judicios, 
grafice, cele

(Urmare din pag. 1»

de învățămînt, să asigure 
ca atît propagandiștii, cît 
și eursanții să se pregă
tească temeinic pentru fie
care dezbatere. In acest 
scop este necesar să se
studieze temeinic biogra
fia recomandată, să fie a- 
profundate tezele formu
late de. secretarul general 
al partidului la plenara 

. Consiliului Național a Oa
menilor Muncii, iar în ca- 

fie

!

menilor Muncii, iar în 
drul convorbirilor să 
folosite planșe, grafice, di
ferite calcule economice 
timp întocmite.

Participarea unui număr 
cît mai mare de cursanți 
la dezbateri, la un schimb 
larg de păreri privind căi
le de perfecționare a acti- I 
vității practice, va fi prin- 
cipalul criteriu de apreci- I 
ere a calității convorbiri
lor, a învățămîntului po
litico-ideologic.

După încheierea dezbate
rilor urmează ca fiecare 
organizație de bază, adună
rile generale din iulie, să 
dezbată concluziile asupra 
desfășurării convorbirilor 
recapitulative, a întregului 
an de învățămînt, iar pe 
baza experienței și a învă- -j 
țămintelor desprinse, or
ganele de partid să stabi- | 
lească măsuri pentru per
fecționarea continuă a pro- i 
pagandei, a întregii activi- | 
tăți politico-educative, în . 
consens cu exigențele aetu- 
ale, ::

din

I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
i

EXPUNERE. In comu
na Banița este programa
tă pentru mîine, 10 iunie, 
o expunere eu tema „A- 
părarea proprietății socia
liste — obligație a tutu
ror cadrelor de conduce
re din unitățile economi
ce". Expunerea este or
ganizată de consiliul co
munal de educație politi
că Si cultură socialistă. 
(V.S.)

STUDIOUL ARTISTU
LUI AMATOR, așa ,șe in
titulează o interesantă ac
țiune propramată pentru 
astăzi, la Cășa de cultură 
din Petroșani, sub gene
ricul „Posibilități de va
lorificare a folclorului lo
cal". Acțiunea este or
ganizată de comitetul mu
nicipal de educație politi
că si cultură socialistă. .

DE LA ȘEFUL DE F 
CHIPĂ, Dezideriu Ciu. 
gan, care lucrează la be- 
tonarea drumului ce mer
ge paralel cu linia fera
tă prin fața IPSRUEEM, 
fabrica de tricotaje pînă 
în fața minei Livezeni, a- 
flăm că acesta va fi pre
dat pentru circulație, pe 
ambele părți carosabile, 
la începutul săptămînii 
viitoare. Deci, pe această 
rută gropile eu apă și no-, 
roi vor fi numai amintiri.

Rubrică realizată de 
Gh. SPfNUOrganizarea muncii

unde problema urmăririi și 
organizării producției crea, 
probleme destul de se
rioase. De exemplu, lucră
rile de revizii și reparații 
nu puteau fi cuprinse în 
totalitate, intervențiile la 
defectele ivite deveniseră 
un fel de plimbări pe ga
lerii. Practic, - nu știai la 
ce defect trebuia să inter
vii mai intîi, avînd în ve
dere că toate locurile 
de muncă erau de mare 
capacitate. Despre urmări
rea respectării timpului de 
lucru nici nu se putea vor
bi, creîndu-se în acest fel 
mari probleme cu discipli
na muncii.

— Și acum ?
• întotdeauna organiza

rea muncii este cheia de 
boltă a succesului. La mi
na noastră, într-un singur 
an s-ău făcut două reorga
nizări și rezultatele se cu
nosc. Plus 27 000 tone de

cărbune peste sarcinile de 
plan, pe primele cinci luni 
din acest an. In prezent 
putem spune că am reușit 
să ^diminuăm neajunsuri
le cu care ne confruntam 
mai înainte. Cel mai mare 
cîștig pentru noi este dis
ciplina și conștiinciozitatea 
în muncă. In cele trei luni 
nu am avut oameni care 
să nu răspundă la chemă
rile sectorului, iar lucră
rile executate, fie de natură 
minieră sau electromeca
nică, au fost 'de o înaltă ca
litate, neavînd în această 
perioadă nici un fel de a- 
varie. Altfel nu puteam ca 
într-o perioadă așa scurtă 
să obținem un plus 
de substanțial.

La frumoasele succese ale 
sectorului IV și-au adus 
contribuția toți oamenii 
muncii ce formează acest 
destoinic colectiv, dar- un 
merit deosebit revenidu- 
le minerilor

tantin Ciobănoiu, unde 
schimburile conduse de Du
mitru Mitroi, Constantin 
Bodescu și Constantin Maf- 
tei, cu complexul mecani
zat pe care îl au în abataj, 
au reușit să obțină produc
tivități medii de peste 21 
tone pe post, eu vîrfuri pî
nă la 30 tone’ pe post. Evi
dent, că în trei luni în sec
tor nu s-a produs nici un 
defect, ceea ce înseamnă că 
electrolăcătușii și-au făcut 
din plin datoria între ei re- 
mareîndu-se îndeosebi
Alexandru Barna, 
Gheorghe Vîrja, Nicolae 
Dragu și Valentin Andone, 
electricienii Alexandru Cos- 
toiu, Vasile Mureșan și Vic
tor Brînzan din schimburi
le conduse de maiștrii Va
sile Onuț și Victor Abănă 
riței.

Este experiența unui tî- 
năr colectiv care a reușit 
să se integreze din mers 
în exigențele producției și

tlin ritmurile înalte de la mi- 
b r i g a d a lui Cons- na Paroșeni. ;

atît



SlMBÂTA, 9 IUNIE 1984 Steagul roșu

ț
*9 .

ryj
&
5BV«

Astă ii, in cadru! manifestărilor „Nedeii vuicănene

f

“9 se inaugurează ț

IlfțÂDCCTitt |

Argument

i 
I 
I 
I i 
I I 
I i i 
I l 
I i 
I i I > 
I 
i 
I i 
l i i i I i 
I i 
I i 
I i 
I

COSTRAL — of mar
că de prestigiu, aprecia
tă de mulți cumpărători 
din țară și totuși puțini 
știu că'mărfurile solici
tate de ei, sub aceas
tă „firmă", sint realiza
te de meșteșugarii Co
operativei „Straja" din 
Lupeni. O cooperativă, 
care, în al 36-lea an de 
existență, probează, pe 
lingă priceperea și hăr
nicia lucrătorilor ei, o 

| bună cunoaștere a pieței, 
Iîn pas cu moda și gus

tul public. In unitățile 
t din Lupeni și Vulcan se 
I execută cele mai diver

se produse de la nasturi \ 
i și fermoare, produse din 

marochinărie și mase | 
plastice, pînă la împle
tituri din sîrmă, se asi- I 
gură cu promptitudine ] 
prestarea de servicii că
tre populație, în condi- | 

! ții de eficiență econo- i 
mică, întrunind apreci- 1 
erile laudative ale soli- I 
citanților. Testarea pre
ferințelor beneficiarilor I 
și cumpărătorilor era a- I 
sigurată, pînă nu del 
mult, de Tîrgul coope- j 
rației meșteșugărești din ‘ 
Lupeni, programat în lu- j 
na august, aflat la a V-a , 
ediție, de alte pârtiei- I 
pâri la expoziții și ma
nifestări similare din ța
ră și județ, la acțiunile 
de contractări. In acest 
an, solicitarea forurilor 
locale de partid și de 
stat din Vulcan, de a ' 
.integra un asfel de „dia
log" fructuos cu oame
nii muncii din acest o- 
raș a fost îmbrățișată cu 
entuziasm de conduce
rea cooperativei. Astăzi, i 
inițiativa se materiali- • 
zează prin prima ediție I 
a tîrgului și expoziției | 
cooperației meșteșugă- i 
vești, amplă trecere în 
revistă a activității des- 
fășurate în cooperative
le meșteșugărești „Stra- ‘ 
ja“, „Unirea" din mu- I 
nicipiul nostru, „Hațe- I 
gana" și „Retezatul" din ] 
Hațeg, „Mureșul" și i 
„Progresul" din Deva, | 

; „Streini" Călan, ,J)rum i 
! nou" Hunedoara, „Via- 
■ ță nouă" Orăștie, „Mo

țul" Brad și U.J.C.M.
Deva, ale unor coopera- I

i
!

I

I
I
i
I
i
l
i 

tive de același profil din I 
județele învecinate Gorj I 
fi Dolj.

— Cooperativa noastră, 
ni se destănuie economistul 
Constantin Adămuț, pre
ședintele ei, a obținut în 
acest an rezultate remarca
bile. In primele cinci luni 
de activitate, indica torul 
producție marfă vîndută și 
încasată înregistrează o 
depășire de 4 000 000 lei, 
la capitolul beneficii în
scriind Ia activ 2 000 000 
lei. Producția netă a sporit 
față de plan cu 16 procen
te, cheltuielile la o mie 
de lei "au fost reduse 'cu 11 
lei. La realizarea acestor 
succese o contribuție deo
sebită o au cooperatorii u- 
nităților din Vulcan, lor și 
clienților lor — oamenii 
muncii, bravii mineri, pre
paratori, constructori con- 
fecționere, din această stră
veche vatră a neamului 
nostru — le dedicăm pre

zența noastră în cadrul tra
diționalelor sărbători ale 
„Nedeii vuicănene"

Edificiile noi ale Vulca
nului au schimbat fața o- 
rașuluî, remarcabil este însă

Vulcan și prin darea în 
folosință a 1100 mp spații 
comerciale pentru mește
șugari, alți 2Q0 mp urmînd 
a fi finalizați în perioada 
următoare. In acest an au

In semn de prețuire
faptul că rețeaua coopera
ției meșteșugărești are a- 
cum parte de moderne spa
ții comerciale, mai ales la 
parterele blocurilor de pe 
noul bulevard Victoria. 
Numai în acest an, grija 
manifestată de conducerea 
de partid pentru îmbună
tățirea condițiilor de mun
că și viață a celor ce mun
cesc s-a materializat la

apărut unități noi, precum 
Bobinaj electric, Optică, 
înregistrări, Coafură, (una 
din cele mai moderne și 
dotate unități din județ), 
Reparații Radio-TV, Mase 
plastice injectate, Pictu
ră etc.

—- Saltul unor indicatori 
ai planului din rețeaua 
meșteșugărească vulcănea- 
nă, ne pune în temă ini-

moșul vicepreședinte al co
operativei, Gheorghe Cio- 
banu, este edificator. Dacă 
luăm în seamă un an de 
referință, producția marfă 
în industria mică realiza
tă în cele cinci luni ale a- 
cestuî an depășește cu 25 
la sută întreaga producție 
a anului 1980. In aceeași 
perioadă am prestat ser
vicii către populație la ni
velul a 95,4 Ia sută din a- 
nul 1980, am realizat deja 
83,4 la sută din beneficii, 
deși numărul cooperatori
lor a sporit cu numai 43. 
In mare, indicatorul pro
ducției marfă se dublează, 
conform planului, dar esti
măm că pînă la sfîrșitul a- 
nului îl vom depăși cu în
că 6 000 000 lei, alți indica
tori cunosc o creștere de 
pînă la trei ori.

Cum se naște
•• •

un vad
comercial

Un secret arhicunoscut j

I

poșete, sacoșe, genți dc ț 
............. sport, genți de voiaj, cu- | 

și autogospodărire rele, cordoane, port- t 
monee, plase pliante ajung ’ 

Dolj, 
în județul nostru l 
rețeaua U.J.C.M., ’ 

sau I.C.R.T.I. I 
Î.EGANT. II rugăm pe șe- Producem marfă de caii- ? 
ful unității, Petrică Tq; tate, în pas cu exigențele * 
lea, să ne „traducă" a- 
ceastă deviză.

— Ne-am mutat în acest 
spațios local de anul tre
cut. Acțiunea de moderni
zare s-a conjugat cu du
blarea producției lunare; 
am ajuns cniar la 126 000 
lei. Testarea pieții nu se 
face doar la contractări. 
Mărfurile noastre — genți,

Care sînt căile care asi
gură o bună autocondu- 
cere 
muncitorească? O 
scripție revelatoare, 
secția Marochinărie

in-
în în județele Argeș, 

. ............................... . . Cluj,
17, ne lămurește FUNC- prin

nr.

TIONAL, PRACTIC, E- C.LD.C.

gustului public. Intre ce- 
le mai vrednice munci- i 
toare se află Olga Bogo- ’ 
tin, Nicoleta Cristea : • i
Iulia Trandafir. Nu este L 
cazul să ne lăudăm noi / 
marfa. Ea poate fi văzută ’ 
și apreciată, contractată » 
sau cumpărată de la ex- J 
poziție și tîrg. ț

In cadrul cooperativei „Straja" lucrează cu foar
te bune rezultate meseriașii din unitățile de maro
chinărie conduse de frații Costică Tolea (Lupeni) și 
Petrică Tolea (Vulcan).

Elogiul vredniciei
Tradiția consemnează faptul că, la început, au fost 

doar cîțiva croitori și cizmari', care „cîrpeau" îmbră
cămintea și încălțările, alți cîțiva frizeri și coafeze 
„completau" gama serviciilor către populație. Intre 
timp, cooperativa „Straja" a ajuns să numere 65 de 
secții, în care muncesc foarte multe, femei, soții de 
mineri, constructori, preparatori etc. Prestările de 
servicii s-au diversificat, a sporit gama sortimentală 
a mărfurilor care își găsesc beneficiari în toată țara.

Iată de ce, cînd cumpărăm un cadou celor dragi, 
să ne gîndim o clipă că la poșeta sau bijuteria admi
rată, au migălit mîini îndemînatiee de femeie. Feme
ie, care și-a găsit astfel roiul firesc* în societate, nu 
numai ca soție și mamă, ci ca vrednică tovarășă de 
muncă. In aceste clipe de sărbătoare a Văii, lor, fe
meilor din unitățile meșteșugărești, le închinăm așadar, 
un cald elogiu, un gînd frumos.

Pornind de la un exemplu
Exemplul amintit nu se 

constituie în excepției dim
potrivă, astfel se gîndeș- 
te și acționează in toate 
colectivele de muncă ale 
unităților meșteșîUiărești 
din Vulcan. Mindră, con
tabila șefă a cooperativei 
Roza Istrate, prezentindu- 
ne tabloul reaifzărilor ex
celente, ne vorbește cu 
multă prețuire despre alte 
unități fruntașe din acest 
oraș, precum cele de Me
canică 27 A (condusă de 
Aurica Cristea), Croitorie 
nr. 6 (Ion Cucit și Emil Fi
lip), nr. 4 (Maria Manea), 
despre lucrătoarele și lucră
torii de la Optica (Adela 
Mondoea), Coafură (Edith 
Damian), despre experi
mentata Marghit Bogdan, 
despre meseriașii de la Au-

to-.moto și despre cîți alții. 
Așadar, succesele în planul 
producției, eficiența- eco^ 
nomică și vadul comercial 
dobîndit aparțin tuturor 
meseriașilor din Vulcan; 
ei sînt acei, care, cu migală 
și pricepere, asigură pres
tarea de servicii către ce
tățeni și sectorul de stat, 
produc mărfuri care întru
nesc gusturile cele mai e- 
levate. Și, satisfacția este 
concretizată în indicatorul 
producție marfă vîndută și 
încasată. In faptul că, achi
ziționate de I.C. „Bijuteria" 
Bucur Obor din București, 
U.J.C.M. Argeș, Dolj, Cluj, 
I.C.R.T.I. și C.L.D.C. De
va etc,, mărfurile cu. „bla
zonul" COSTRAL ajung 
și sînt prețuite în_ toată 
țarc. '

Febrile pregătiri pen
tru amenajarea expo
ziției, în după-amiaza 
zilei de ieri. Printre ex
ponate o foarte bună im
presie lasă tricotajele 
produse în unitatea con
dusă de Maria Ichim. 
Costumase pentru co 
pii, pulovere, bluze, ro
chii, cu o linie elegan
tă, în culori vii.

— Nu vă este teamă 
de „concurența" între
prinderii din Petroșani? 
-■— De ce să ne fie, 
răspunde prompt Maria 
Ichim. Noi avem deja 
clienții noștri, nu nu
mai la Vulcan. Or, cli
entul cumpără ce-i pla
ce. La noi vin oameni 
din întreaga Vale. Față 
de anul trecut, produc
tivitatea muncii a spo
rit considerabil datori
tă mașinilor rectilinii de 
tricotat. Astfel, doar 
trei lucrătoare asigu
răm o producție lunară 
de peste 40 600 lei.

La Vulcan însS, acti
vitatea meșteșugarilor 
este diversificată, ser
viciile către populație 
și sectorul socialist îm
bracă o varietate de for
me. I^a unitatea nr. 
28 de Mecanică de uz 
casnic condusă de DU- ► 
mitru Luț se -epa- ■ 
ră frigidere, aspiratoare, 
mașini de spălat etc., 
numai depășirea planu
lui în luna mai cumu
lează 22 000 lei. Sînt 
onorate nu numai ce
rerile oamenilor muncii, 
ci și ale unor unități so
cialiste, chiar și din alte 
județe. Aici însă se pu- y 
ne un mare accent pe ’ 
recuperarea, recondiți- 
onarea și refolosirea u- I 
nor materiale și piese, < 
deșeurile de cupru fiind 
colectate și apoi reintro- 
se în circuitul economic.

— Și noi, ne mărtu- 
Dumitru Laț, 

mutat în toamna 
trecut Intr-un 

ț i u nou. In- 
colectiv se stră-

Luț,risește 
ne-am 
anului 
s p a 
tregul 
duiește să execute lu
crări de calitate, să-și 
depășească sarcinile de 
plan. Ii recomand pe 
cei mai buni în persoa
nele lui loan Szekely, 
Ecaterina Băloi și Ana 
Dobre.

U I t i

Pagină realizată de Ion VULPE

Foto: Alexandru TATAR

Aspect din unitatea tir. 6 A „Croitorie 
bărbați și femei" din Vulcan.
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Astăzi, în jurul orei 10, la punctul de 
agrement Brazi și Ja parterul blocului 
nr. 17 de pe bulevardul Victoria din Val- 
can se vor deschide, în cadrul sărbăto
rilor „Nedeii vuicănene" Tîrgul și expo
ziția, cooperației^ meșteșugărești, în orga
nizarea Cooperativei „Straja" din Lupeni. 
La. ediția inaugurată și-au anunțat pre
zența coopera live meșteșugărești din ju
dețele Hunedoara, Gorj și Doij. Va fi 
expusă și oferită spre contractare sau 
cumpărate o variată gamă de confecții, 
tricotaje, încălțăminte, marochinărie, 
pielărie (cojoace, haine etc), mobilă, ce
ramică, articole de uz casnic, artă popu
lară și artizanat (covoare, țesături, bro
derii), produse de cooperativa gazdă și 
invitații săi.

La acțiunea de contractare vor parti-

m a • 
eipa 
ale _ . _ _______ ,
C.L.D.C. Deva, l.C.S.M.l. Petroșani, IC S. 
Mixtă Vulcan, .I.C.S. Mixtă Lupeni, ai 
altor întreprinderi și foruri județene. 
Tîrgul și expoziția cooperației meșteșu
gărești, desfășurate sub genericul „Ne- 
deii vuicănene", vor deveni — sîntem 
siguri ■— manifestări tradiționale anuale. 1 
Așadar, meșteșugarii Cooperativei „Stra
ja" din Lupeni și realizatorii celor două 1 
ample testări ale publicului îi invita pe y 
oamenii muncii din Vale, sîmbătă și du- ț 
minică, în postura de competenți exe-i 
geți ai mărfurilor lor, dar și în călită- ) 
te de' cumpărători. In aceste condiții, ) 
„jurizarea" va aparține cumpărătorilor l 
și se va evidenția în volumul de mărfuri < 
achiziționate. J

o r a
reprezentanți ai Direcției Comerci- 
municipale, I.C.R.T.I., I.C.R.M.,->.
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încheierea vizitei oficiate
de prietenie a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară Polonă

ți

Solemnitatea semnării documentelor oficiale

în legătură cu încheierea 
anului școlar 1983—1984

Tovarășul N ie o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Wojciech .,aru- 
zelski, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri al Re-

publicii Populare Polone, 
au semnat, vineri dimi
neața, în cadrul unei ce
remonii care a avut loc la 
sediul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Declarația 
comună româno-polonă și 
Programul de lungă durată 
al dezvoltării colaborării

economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Polonă.

După semnarea docu
mentelor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski s-au felicitat cu 
căldură, s-au îmbrățișat pri
etenește.

încheierea convorbirilor oficiale

Potrivit structurii anu- 
. Iui școlar, la 16 iuni; vor 

termina cursurile absol
venții claselor a Xll-a de 
la învățămintul de zi și a 
XlII-a de la învățămintul 
seral, care vor susține 
bacalaureatul între 21 și 
39 iunie.

La 20 iunie, după ulti
ma oră de curs, încheie 

‘cursurile și elevii clase
lor a VIII-a. Intre 19 și 
25 iunie, aceștia vor de
pune fișele de înscriere 
în clasă a IX-a, care, așa 
cum se știe, face parte, 
Împreună cu clasa a X-a 
d.n învățămintul obliga
toriu Cei ce vor opta 
pentru liceele de pedago
gie, muzică, arte plastice, 
decorațiUni și coregrafie 
voi susține probele de ap
titudini între 21—26 iu-

me, indiferent jă? numă
rul candidaților înscriși; 
In liceele în care numă
rul celor ce vor solicita 
înscrierea va fi mai ma
re decît al locurilor pla
nificate, se vor organiza 
probele de verificare a 
cunoștințelor între 2—4 
iulie, constând in două 
lut rări scrise —■ la limba 
română și matematică — 

din mâteria clasei a VIII-a.
La 29 iunie, după ulti

ma oră de curs, vor intra 
în vacanță, preșcolarii din 
grădinițele cu program 
normal, elevii din clasele 
I—VII și cei ai claselor a 
X-a, de la învățământul 
de zi și seral.

Intre 9 și 14 iulie va 
avea loc concursul de ad
mitere pentru treapta a 
doua liceală, învățămînt

de zi și seral. Că și pînă 
acum, la acest concurs, 
pentru învățămintul de zi 
vor participa numai ab
solvenții promoției 1984, 
care nu vor depăși vîrsta 
de 19 ani, pînă la 15 sep
tembrie. Ceilalți absol
venți se vor putea în
scrie în învățămintul se
ral, care s-a extins, față 
de anul școlar 1983 -1984, 
cu 5 000 loCUri. Totodată, 
a crescut, treptat, numă
rul «lașelor serale, care 
funcționează în ture, po
trivit programului de lu
cru , din «întreprinderile 
industriale.

La clasele a IX-a și a 
Xl-a, cursuri de zi ți se
rale, precum și la clasele 
a Xll-a, cursuri serale, 
anul de studii se va în
cheia la 15 iulie.

(Urmare din pag. II Relevînd că rezultatele 
vizitei își găsesc expresie 
semnificativă în documen
te de cea mai mare impor
tanță —- Declarația comu
nă româno-polonă și Pro
gramul de lungă durată al 
dezvoltării colaborării e- 
conomice și tehnico-științi- 
fice — cei doi conducători 
de partid și de stat au a- 
preciat că înfăptuirea pre- 

con-

La convorbiri au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tova
rășii Constantin Dăscăles
cu, Ion Stoian, Ștefan An
drei, Gheorghe Petrescu, 
Constantin Mitea, Ion Cos
ma.

Au luat parte tovarășii 
Henryk Jablonski, Roman - ,
Malinowski, Edward Ko- vederilor convenite,

cretizarea lor în acorduri 
și contracte de lungă du
rată, precise, finalizate 
printr-o activitate comună, 
prin acțiuni întreprinse de 
o parte și de alta, au o în
semnătate deosebită pen
tru construcția socialistă 

. în cele două țări, pentru a- 
subliniind că prin rezulta- dîncirea și lărgirea colabo

rării economice, a cooperă
rii și specializării în pro
ducție, vor ridica la un ni
vel și mai înalt raporturi
le generale de prietenie’ și 
conlucrare dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre.

walczyki, Zbigniew Mes
sner, Ștefan Olszowski, Jan 
Glowczyk, Manfred Gbr- 
Woda, Janusz Obodowski, 
Bohuslaw Stachura.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au 
racterul fructuos al vizitei,

evidențiat ca-

tele sale, prin înțelegerile 
șl concluziile comune , la 
care s-a ajuns, această vi
zită deschide noi perspec
tive relațiilor și conlucrării 
prietenești dintre țările, 
partidele și poparele noas
tre.;

(Urmare din pag. I)

trescu, membru al C.C, 
al P.C.R., , viceprim-minis- 
tru al guvernului, Cons
tantin Mitea, membru al 
G.G. al : P.C.R., - consilier 
al secretarului general al 

‘ partidului și președintelui
Republicii, Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la 
Varșovia.

La sosire pe aeroportul 
Otopeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîm- 

Iosif
Lina

Tovarășii N i col a e 
Ceaușescu și Wojciech Jaru
zelski au relevat spiritul de 
înțelegere și conlucrare în 
care s-au desfășurat con
vorbirile româno-polone.

La încheierea convorbiri
lor tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a rugat să se trans
mită comuniștilor 
România și întregului 
por român urările sale, 
C.C. al P.M.U.P., ale 
muniștilor și poporului

din 
po
ale 
co- 
po- 

lonez, de noi și mari reali
zări în toate domeniile 
construcției socialiste. *

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțu
mind pentru primirea pri- 

ospitalitătea 
bucurat, a 
s conduce- 
comuniștilor,

etenească și 
de care s-a 
t r a n s m i 
rii P.M.U.P.,
tuturor oamenilor muncii 
din Republica Populară Po- 
lonă urări de succese tot 
mai însemnate pe calea 
dezvoltării socialiste, a pro
gresului și bunăstării po
porului polonez prieten.

Sosirea în Capitala
nescu, Constantin Olteanu,
Gheorghe Oprea, -------
ghe Pană, Ion Pățan, Du-

pinați de tovarășii
Banc, Emil Bobu,
Giobanu, Ion Coman, Nico
lae Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexan
drina Găinușe, Manea Mă- 'membri ai ambasadei.

i, Numeroși locuitori ' ai 
Gheor- Capitalei, aflați la aeroport, 

au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 

mitru Popescu, Gheorghe Eiena Ceaușescu o caldă și 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Ște- entuziastă primre. 
fan Bîrlea, Miu Dobrescu, 
Marin Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Gipsan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Radu, loan Totu, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, 
tantin Radu, 
Ceaușescu, de loan Avram, 
viceprim-ministru al gu
vernului.

. Erau de față Jeremi Czu- 
linski, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P. 
Polone în țara noastră,

Bucu- 
reștenii prezenți și-au ma
nifestat șatisfacția față de 
rezultatele deosebite ale a- 
cestei vizite care va con
tribui la dezvoltarea și mai 
puternică a prieteniei și 'Co
laborării dintre partidele,

și

Cons-
Nicu țările și popoarele noastre, 

la cauza socialismului 
păcii în lume.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
deosebită căldură manifes
tărilor de stimă și prețuire 
cu care au fost întâmpinați.

(Urmare din pag. I)

plecare, precum și de la 
șefii /misiunilor diplomati
ce acreditați la Varșovia.

Numeroși varșovieni au 
făcut o caldă manifestare 
de stimă și prietenie, au 
ovaționat pentru prietenia 
româno-polonă.

Tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost oferi
te frumoase buchete de 
flori.

Plecarea din Varșovia
varășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu cordialita
te, la despărțire, de tova
rășul Wojciech Jaruzelski, 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat, de 
asemenea, un călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Henryk Jablonski.

La ora 13,00, aeronava, 
purtând însemnele Româ
niei socialiste, a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Tovarășii Wojciech Ja
ruzelski și Henryk Ja
blonski și-au luat rămas 
bun de la membrii delega
ției de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Româ
nia — tovarășii Constan
tin Dăscălescu, Ion Stoian, 
Ștefan Andrei, Gheorghe 
Petrescu, Constantin Mitea.

La scara avionului, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Wojciech Jaruzelski și-au 
luat un călduros rămas 
bun, s-au îmbrățișat. To-

No- 
U- I
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Toma ȚAȚARCA.

Dorin GHEfA, Ion 
șef adjunct.

spre

FILME
PETROȘANI — 7 

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

LONEA: Drumul 
victorie, I-H.

ANI WO ASA i Cascado
rul Hooper.

VULCAN — Luceafărul 
Dragostea și revoluția.

LUPENI — Cultural 
Afacerea Pigot.

URICANI: De 
tău, Anca.

dragul

I

I 
I 
iI 
I

TV
13,30 Telex, 13,35 La 

sfîrșit de săptămînă (par
țial color). 16,30 La da
torie — reportaj. 16,45 
Săptămîna politică. 19,00. 
Telejurnal (parțial color). | 
19,20 Noi și copiii noștri. . 
19,40 M-am născut pe 1 
mîndra glie — melodii 
populare. 19,55 Teleenci- 
clopedia. 20,25 Film seri
al: ..Un August în flă
cări". Ultimul episod. 
21,00 Cu mască... fără 
mască (color). 22,00 Țele- 

... color), 
televiziu-

jurn^. (parțial
22,15 Snvitații 
nii (color), ț

RADIO

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 neridi- mele Oprean Ion, eliberate 

cată. Strada Aleea Muncii i’ ' - - -
bloc C6, ap. 13 Vulcan. i 
(2091) (

| VÎND Dacia 1300, preț 
convenabil, Strada Avia
torilor 5/9, Petroșani. (2101)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Cernat Petru, elibe
rată de Institutul de mine

I Petroșani. O declar nulă.
(2096)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 3626. 
și 3703, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani.

I Le declarăm nule. (2099)
| PIERDUT legitimație bi-
I bliotecă și periodice pe nu-

de Institutul de mine Pe
troșani. Le declar nule. 
(2100)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
1281, eliberată de Institu
tul de mine. O declar nulă. 
(2094)

PIERDUT legitimație de ( 
serviciu pe numele Dupir 
Tinel, eliberată de I.U.M.P. 
O declar nulă. (2093) ;

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mihăi- 
lescu Mugurel Gabriel, . e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2089) ‘

ANUNȚURI DE FAMILIE

I
I 
I
I

I
la 3, 15,00
16,00 Bu-

■ Te-

13,00 De Ia 1 
Meridian club, 
letin de știri. 16,05 
zaur coral românesc.
Lucrări de Ion Vidu<
16,30 Selecțiuni din ope
rete. 17,00 Buletin de
știri. 17,05 Caleidoscop
social-cetățeșesc. 17,30 
Almanah sonor. 18,00 O- 
rele Serii. : Radiojurnal. 
Săptămîna politică inter
nă și internațională. 20,00 
Radiojurnal. Seară cub
tufaîă. La sugestia dv..
22,00 Radiojurnal, 
Muzică și dans.

22.20
____ 23,00 

Buletin de știri. 23,30-6,00 
Non stop muzical,

(Buletine de știri la o- 
rele; 24,00, 2,00, 4,00, 5,00).

LOTO
I Numerele extrase la tra- 

gerea „Loto“ din 8 iunie 
1984: /

Extragerea I: 1, 71, 3, 
18, 10, 16, 83, 28.

Extragerea a H-a:
25, 84, 47, 73, 33, 65,
79.

Fond total de cîștiguri: 
761 012 lei, din care 45 618 
lei, report la categoria I.

I
I
I

21,

70, |
60, |

i
I
i
Imemen

s-

’ i

COLECTIVUL secției recuperare este alături de 
profesor Haiduc Elena în durerea pricinuită de moar
tea tatălui său. (2097)

SOȚIA Letiția, fiicele Simona și Camelia, gine
rele Doru, anunță împlinirea a 7 ani de'la dispariția 
scumpului nostru soț, tată si socru

Ing. URS TRAIAN
(2098)

SINCERE condoleanțe familiei Tamaș din partea 
familiei Cristea. Nu-1 vom uita niciodată pe Lati. 

(2i02j

SOȚUL Constantin, copiii Lenuța, Varvara, ginerii 
Rudi, Bebe și nepoții Claudiu, Valentina, Mircea și 
Dacian, amintesc celor care au cunoscut-o că s-au 
Împlinit cinci ani de la dispariția, scumpei lor soție, 
mamă, soacră și bunică '

. ’ IONAȘC VALENTINA : /
' ■ (2084)

MARIA, soție anunță cu profundă durere împli
nirea a trei ani de la decesul iubitului soț

ȘTIBER IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (2103)

FAMILIILE Obweger. și Sink, anunță dispariția 
din viață a celei care a fost

CUC HERMINA
bună soră, cumnată și mătușă. Inmormîntarea va avea 
loc în ziua de 9 iunie 1984, ora 16, de la capela de 
lîngă blocul 200, Lupeni. Nu o vom uita niciodată

'.J /./,;;':’.'. (2104)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
Spitalului municipal Petroșani și colegii de muncă re
gretă profund dispariția fulgerătoare din viață a elec
tricianului vă'- " ■

TAMAȘ VASILE
Condoleanțe familiei îndoliate.
Inmormîntarea are loc duminică, 10 iunie a c,, ora

15, de la domiciliu, strada Independenței bloc 13/1/1.
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