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într-o singură zi—plus 16000 tone

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat lucrările 

de construcție 
a Casei Republicii 

și Bulevardului Victoria 
Socialismului din Capitală

MARTI, 26 IUNIE 1984

TARII Cît MAI MULT CĂRBUNE

In ziua de 24 iunie, toate întreprinde
rile miniere din Valea Jiului au extras 
producții superioare sarcinilor de plan. 
La nivelul C.M.V.J., plusul a fost de 
peste 16 000 tone de cărbune. Cea mai 
mare producție suplimentară a fost ex
trasă de destoinicul colectiv de mineri ___ ___ __________ __ ____— -
de la Paroșeni (3700 tone), care aii .rea- cantitate suplimentară de peste 3000 tone 
Uzat, în plus, de la începutul lunii iunie, de Cărbune. (M.B.)

aproape 7000 tone de- cărbune. O altă 
mină fruntașă — I.onea — a extras, pes
te sarcinile zilei, 2000 tone de cărbune, 
iar de Ia începutul lunii mai mult de 
4000 tone. Merită evidențiate și efortu
rile depuse de minerii de la Livezeni, 
care au extras în plus, pe luna iunie, o

Cu planul semestrial îndeplinit 
Sectorul IV al I.M. Petrila 

de 
______ _ __ ___ _ . Ștefan Alba. Din aceste 
trila raportează îndeplini- trei abataje au fost extra- 
rea planului la producția se suplimentar sarcinilor 
de cărbune pe primul se- de plan cele mai mari can- 
mestru al anului.

Ieri, după primul schimb, 
din abatajele sectorului 
s-a extras cea de a 16 000-a 
tonă de cărbune peste 
sarcinile de plan. La rea
lizarea acestor producții 
record au contribuit mi
nerii frontaliști din cele 
trei abataje cu susținere

Colectivul 
torului IV al I.M.

sec- individuală, conduse 
Pe-

ctitorii din ultimele două 
>• decenii, amprenta gîndirii 

cutezătoare, a activității 
revoluționare desfășurate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată ri
dicării permanente a 
României socialiste pe cele 
mai înalte trepte ale civi
lizației și progresului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sem- ; 
nat, luni dimineața, în ca
drul unei solemnități des
fășurate la sediul Comite- 

, , . , . tuiui Central al partidului,
de cea'mai mare însemnă- pergamentul ce va fi In

trodus la temelia construc
ției Casei Republicii din 
vastul ansamblu arhitecto
nic. . -

La ceremonie au luat 
parte tovarășul Constan
tin Dăscălescu, alți ' 
răși din conducerea 
partid și de stat.

Pergamentul poartă ste
ma Republicii 
Români a, 
drată de drapelele țării și 
partidului, și are înscrise, 
cu litere de aur, cuvintele: 
„Astăzi, 25 iunie 1984, în 
al patruzecelea an al ani
versării revoluției de eli
berare socială și națională, 
de dezvoltare liberă și in-

v

Aici se învață 
„am:“-ul 

minrrihilui
„Din prima zi, mais

trul m-a predat unui 
miner mai in vîrstă : 
„Ia-1 și ai grijă de el ! 
Iar tu — către miner — 
nu ieși din vorbă că ai 
de-a face cu mine !“. 
Cam acesta a fost „ins
tructajul** cu care am 

F pornit in primul meu 
î șut în mină. E adevă- 
; rat, instructajul ade- 
î vărat a urmat în conti- 
i nuare. pe „viu**, în a- 
î bataj“.
i Ad ucerea aminte •: a- 
i parține unui fost ucenic 

în minerit, în prezent 
pensionar și el. Această 
mărturisire ne-a reve
nit în memorie cu pri
lejul unei vizite la cen
trul de instruire pentru 
nou încadrați de la mi
na Lupeni.

Centrul instruiește nou 
încadrați pentru minele 
Lupeni, Bărbăteni, Uri- 
cani și Valea de Brazi, 
în permanență se pre
gătesc serii de cite 40— 
50 de oameni. Anul tre
cut au fost instruiți aici 
— ne-a informat șeful 
centrului, Eduard Gyon- . 
gydsi — peste 2500 de 
oameni — iar de la în
ceputul anului 
1000 — în general 
încadrați, dar și elevi

loan DUBEK

peste 
nou

(Cont. în pag. a 2-a)
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tități de cărbune.
Merită să fie menționată 

hărnicia minerilor din 
schimburile conduse de
Nicolae Boboc, Dezideriu 
Puși, Constantin Vasile, 
Ioan Erdos, Mihai Gavrilă, 
Ștefan Codreanu și Iuliu 
Boyte. < :

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a. inaugurat, 
luni, 25 iunie, lucrările de 
construcție a Casei Repu
blicii și Bulevardului Vic
torii Socialismului.

Inițiate și concepute sub 
îndrumarea directă și cu 
participarea nemijlocită a 
conducătorului partidului 
și statului, viitoarele cons
trucții reprezintă o etapă 
<1-__ '—1 - l... "
tate în acțiunea de siste
matizare și modernizare, de 
dezvoltare urbanistică a 
capitalei României socia
liste.

Casa Republicii, Bule
vardul Victoria Socialis
mului, celelalte ma.-f 
sambluri și obiective edi
litare de anvergură, 
parte din amplul program 
de înnoire din temelii a 
acestui vast perimetru ur
banistic din sud-vestul 
Bucureștiului.

Operă arhitectonică mo
numentală care își așează 
piatra de temelie în al 
40-lea an de viață liberă și 
independentă a țării, în a- 
nul Congresului al XHI-lea 
al partidului, ea poartă, 
asemenea tuturor, marilor

an-

fac

tova- 
de

Socialiste
încă-

(Continuare în pag. a 4-a}

INSCRIPȚII 1Seceriș
continuu, cu bogată re
coltă, se bucură tot nea
mul din holda satului pă
rintesc, soarele subtera
nului, binefăcător pentru 
țară, își îndreaptă șl spre 
ei razele generoase.

Pe combină, minerul 
și țăranul, frați de spiță 
și speranță, își aduc obo
lul trainic la temeliile 
socialismului, ei sînt a- 
cum și talpa, dar și fruntea 
țării. Iată de ce, minera
le, cînd palmele tale se 
rotunjesc în conturai azi- 
mei calde și pufoase, ur- 

său că-te pentru o clipă, mă
car în gînd, pe combina 
fratelui tău țăran, 
tele tău întru muncă 
visuri. '
doarea 
lui cu 
care i
VULPE)

ș

II

t -

i 
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Una dintre brigăzile cu bune rezultate in muncă 
din sectorul V al I.M. Vulcan — cea condusă de mi
nerul Ion Bud (în mijloc). Foto : ȘL NELEANU '

Rezultate în deplină concordanță 
cu realizările la extracție

de la suprafață, tot ceea ce 
se poate recondiționa. La 
ateliere nu se dau numai 
piesele și subânsamblele 
care se recondiționează, ci 
și cele din care poț fi exe
cutate diferite confecții ne
cesare pentru buna desfă
șurare a procesului de pro
ducție. Aici se recondițio
nează piese și subansamble 
pentru transportoare cu 
raclete și bandă de cauciuc, 
instalații de stropire Ia

Alături de rezultatele 
obținute la extracția de 
cărbune, colectivul oameni
lor muncii de la I.M. Li
vezeni a depus eforturi sus
ținute în vederea recupe
rării, recondiționării, refo- 
Ieșirii- materialelor, șuba'’- 
samblelor și pieselor de 
schimb de la utilajele din 
dotare. Astfel, în cadrul 
sectorului mecanic-energe- 
tic, pe ateliere, echipe spe
ciale se ocupă de recondi- 
ționarea și confecționarea 
subapsamblelor pieselor

de schimb pe baza comen
zilor făcute, atît de sectoa
rele productive cît și cele 
auxiliare. De fapt sectoare-

- «î
CUPERARE 

ECOHNTIOMARE 
EFOLOSIRE

le sînt cele care se ocupă 
de problema recuperărilor 
unde, pe baza unor pro
grame dinainte stabilite a- 
duc din subteran, uneori și

de existență.

rri Vatea Jiului

75 de ani

a construcțiilor 
de mașini

Mareția mișcării de rotație

1
2 S.

surplusul de material, cd- 
pătind in schimb grația 
formelor și cotele atît de 
pretențios drămuite.

Ce se execută aici? De 
toate, înccpind de la ba- 

țitoare a universalului sau nale șuruburi „scoase" din, 
planșaibei își găsesc ge
neza cele mai capricioase 
piese. Cuțitul
e fix. Piesa e cea care 
se învirte, sacrificindu-și

N-am putea spune cu 
precizie de ce fascinează 
Strungurile. La urma ur
mei sînt și 'ele niște ma
șini unelte. Se prea poa
te. Dar in rotația ame-

filieră, pinii la pretențioa-
Valeriu BUTULESCU

(Continuare in pag a 2-aț
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Exploziile întîrziate ale 
corolelor de salcîm țin- 
tuiesc încă primăvara în 
meterezele de stîncă ale 
Văii, de sub carapacea 
ploilor diluviene, semeți 
ciobani mioritici sulițea- 
ză ageri cu privirile Bă
răganul și Cimpia Tran
silvană, de unde adie a- 
roma piinii plămădite din 
grîu nou. Griul în pîrg, 
cu spicul cît vrabia, vi
sează colinda bunului gos
podar; mirată de neche
zatul bidiviilor de metal, 
floarea soarelui valsează 
în calea ursitului 
legendar.

' în abataj, combina lui 
Pavel Dediu de la Ani-

' noasa decupează din ere- 
I le întunericului geologic.

■ verile pămîhtului, în pal
mele sale bătătorite de 
trudă strălucesc seceri de 
lumină. De culesul său

Fra-
----- -- și
Și prețuiește-î su- 
frunții și a brațu- 
respectul solemn 
se cuvine. (Ion

Imagine din secția Mecanică grea a I.U.M. Petroșani.
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In preocupările organizațiilor de partid
A

îmbunătățirea indicatorilor
X

calitativi ai producției
La decada a doua a a- 

cestei luni, colectivul sec
torului VII al minei Vul
can ,a raportat economii 
la cheltuielile materiale 
de producție de peste 230 
mii lei. Datorită preocu
părilor atente și unei sus
ținute munci educative 
pentru gospodărirea chib
zuită a materialelor, uti
lajelor și pieselor de 
schimb, acest colectiv a 
strîns de la începutul a- 
nului în „contul colector 
de economii" peste 1 mi- 
liqn lei, fapt ce se răsfrîn- 
ge pozitiv asupra rezulta
telor financiare și, impli
cit, a calculului retribuți
ilor în cadrul acordului 
global.

Strădaniile acestui co
lectiv pentru îmbunătăți- 
rea-rezultatelor economice 
ale sectorului sînt perma
nent însoțite de acțiuni 
destinate menținerii unei 
ritmicități bune a extrac
ției. După cum ne-a re
latat tovarășul Virgil Ca
zan, secretarul comitetu
lui de partid pe sector, 
în rîndul acestor acțiuni 
se înscrie și contribuția 
maiștrilor electromecanici 
Caprian Mureșan și Dezi- 
deriu Jurj care au coor
donat scoaterea din sub
teran și reintroducerea în 
abatajul frontal condus de 
loan .Calotă, a combinei de 
.țăiere, în vederea repara
țiilor. Lucrările de repa
rații au fost executate de

însemnare Contraste edilitare
Că în noile cartiere ale 

Etipeniului edilii și cetă
țenii au înfăptuit lucrări 
gospodărești deosebit : de 
reușite este un fapt incon
testabil. S-au înmulțit 
străzile și aleile finisate, 
mărginite de peluze și ron
da: i >cu O vi1! sta ie bogată 
/ di rsă bine întreținu 
te —■ zone care reprezintă 
o ambianță atractivă, re 
confortantă r ntru A are 
trecător. Dar, pe cît de es. 
tetice și agreabile sînt unele 
străzi, alei și zone verzi,

vi

va
I 
I
I
I
I 
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• LA LUPENI, 150 de 
tineri au fost oaspeții 
clubului sindicatului care 

. le-a oferit duminică o 
reușită seară cultural- 
distractivă. După 
concurs gen „Cine 
cîșțigă" pe teme de cul
tură generală, a urmat 
o șeară de dans cu mo
mente vesele etc. (I.D.)

+ CONCURS. Astăzi, 
de la ora 10, pe stadionul

un 
știe,

colectivul atelierului e- 
electromecanic în numai 3 
zile, față de 10, potrivit 
planificării inițiale, la 
scurtarea timpului de e_ 
xecuție contribuind și cei 
doi maiștri prin asistența 
tehnică acordată, in 
schimburi prelungite, 
muncitorilor din atelier. 
Prin reducerea timpului de 
execuție a reparațiilor și 
reintroducerea operativă a 
combinei la locul de mun
că s-a facilitat creșterea 
avansării frontului, s-a 
preveRit Fămînerea în ur
mă a abatajului, față de 
sarcina de plan, precum 
și crearea unui decalaj 
între, cele două frontale 
ale sectorului, la care tă-, 
ierea se face mecanizat.' -

In mod frecvent, în or
ganizațiile de partid ale 
sectorului aceste contribu
ții constituie subiect de 
dezbatere, fiind apreciat 
aportul cadrelor care do
vedesc iniațitivă în dome
niul creșterii randamente
lor. economisirii de mate
riale- și piese de schimb 
și reducerii timpului de 
execuție a unor lucrări. 
In climatul exigent al a- 
cestor dezbateri sînt adop
tate noi măsuri orientate 
spre dezvoltarea potent ia- 
țialului productiv al sec
torului și îmbunătățirea 
permanentă a realizărilor 
la indicatorii calitativi ai 
planului de producție. 
a.M.)

pe atît .de neglijate sînt 
altele. Un exemplu —unic, 
dar semnificativ — strada 
denumită, în total , con
trast' cu înfățișarea ei : 
VIITORULUI.

Deși este o arteră im
portantă de circulație, 
spre blocurik de Ic uînțe 
ce ocupă e frumoas tera
să de pe malul Jiului, și 
trece prin fața unei im
portante instituții de cul
tură și educație pentru ti
neret — LiceUl chimic,

„Știința" din Petroșani a- 
re loc faza municipală a 
concursului grupelor sa
nitare de Cruce Roșie. 
Participă echipajele câș
tigătoare ale primului loc 
în concursul desfășurat 
la nivelul orașelor și co
munelor din Valea Jiului. 
(T.Ț.)

• SPEOLOGICA. O e- 
chipă de speologi ama
tori — formată din Iulius 
Bor, Daniel Huluță, A- 
drian Caracioni, Eugen 
Rasa, Pavel Cordea, Ionel 
Tolea și Vasile Neehita 
—-, membri ai ; cercului

(Urmare din pag. II

ai liceului industrial și stu- 
denți ai institutului, de mi
ne, veniți în practica de 
producție. Instruirea constă 
din două faze — 7 zile 
consacrate pregătirii teo
retice, iar 3 zile practicii 
în subteran. Aici învață 
noul venit „alfabetul mi
neritului"

Se învață, bunăoară, regu
lile de circulație, în labi
rintul eubpămîntean, ce 
sînt gazele de mină, no
țiuni de electrosecuritate, 
folosirea măștii de auto- 
salvare, acordarea primu
lui ajutor etc.

Pentru buna desfășura
re a procesului de instrui
re; centrul dispune de 3 
săli fie clasă. Există aici 
un bogat material didactic, 
constînd din planșe, ma
chete, unelte și utilaje, a- 
.paratură de măsură și con
trol pentru gaze, o biblio
tecă tehnică taine dotată; 
și, ceea ce e mai important 
— cum ne spunea președin
tele sindicatului minei, Au
rel Angheluș, o echipă de 
instructori formată din 
cadre tehnice competente, 
eu o vechime de cîte trei 
decenii în producție — Ioan 
On, Ioan Roșu și șeful
centrului, pe caro l-am 
mai pomenit, și care a in
sistat să-1 evidențiem în

La Fabrica de mobilă 
Petrila, se lucrează la 
îmbinarea unui set de 
furnire înainte de a fi 
aplicate pe panourile a- 
flate pe fluxul tehnolo
gic de fabricație.

Foto : Șt. NEMECSEK 

strada este ‘ desfundată, 
plină de băltoace, lipsită 
de orice urme de preocu
pări gospodărești, de vege
tație ornamentală. Colac 
peste pupăză, terenul vi
ran ce o mărginește pînă 
la malul Jiului e un mai- 
lan lezol t, o ranip de 
gunoi.

Revenim cu întrebarea 
— cînd va fi strada Viito
rului în ton cu denumirea 
ei ?

Dan STEJARU

„Ilidrocarst"—Vulcan, a 
participat, împreună cu 
alte cercuri similare din 
țară, în perioada 14—1G 
iunie a.c., la decolmatarea 
unei peșteri recent des
coperită în cheile Șura 
Mare din Munții Sebeș. 
Acțiunea a fost organiza
tă de Asociația de Cerce
tări Speologice. (I. Bor, 
coresp.)

• PROTECȚIA MUN
CII. în cadrul acțiunilor 
de cunoaștere a normelor 
de protecție a muncii, co
mitetul sindicatului Uzi
nei de preparare a cărbu- 

mod deosebit pe maistrul 
minier Mihai Bîldescu, cu 
o activitate de peste 10 ani 
în cadrul centrului, aproa
pe de pensie, dar de nu
mele căruia se leagă crea
rea minei-școală, realizară 
de mare însemnătate în ini
țierea tinerilor pentru 
activitatea în subteran.

Aici noul încadrat face 
cunoștință atît cu utilajele 

Aici se învațâ „abc“-ul 
mineritului

clasice, cît și cu cele mo
derne — cu complexe me
canizate, stîlpi hidraulici 
etc. Vorbind despre însem
nătatea acestor utilaje in 
procesul de instruire, ti nă
rui Aurel Crețan care, deși 
fiu de 'miner din Lupeni, 
a făcut o școală profesio
nală în altă.localitate, deci 
de alt profil, ne spune : 
„Vreau să lucrez în mină ; 
pentru că am calificarea de 
mecanic și văzînd ' cum 
funcționează un complex 
mecanizat la mina-șvoală, 
doresc să ajung într-un a- 
bata.i dotat cu un aseme
nea utilaj".

Șeful centrului ne-a des
tăinuit preocupările mul-

Măreția
(Urmare din pag. i)

axe,«ele grupuri conice, 
pinioane și robineți.

Strungarii sînt oameni 
modești. Aplecați opt ore 

ț — și uneori mai mult — 
peste mașinile lor, n-au 
posibilitatea să-și semne
ze opera. Dacă Simian

( 
ț
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în cartea de onoare a 
atelierului.

Mecanica I are mult 
tineret: Mai cu seamă ti
neret studios. Numărul 
mare de pretendenți' la 
diploma de bacalaureat 
sau lă cea de absolvenți 
ai Institutului de mine au 
obligat conducerea secției

Pascu ar fi avut posibili-să introducă schimbul trei, 
tatea să dâltuiască un 
„autograf" pe fălcile apa
ratelor de cuplare făurite 
de el. <ii fi fost de buna 
seamă o celebritate prin 
exploatările miniere ale 
Văii și prin bazinele car
bonifere ale țării. Ba mai 
mult, numele său. ar fi 
ajuns și în îndepărtată 
Albanie unde gu fost ex
portate nu demult aceste 
prețuite utilaje. Dar nu
mele lui, la fel ca ăl lui 
Bărbone, , Afadi, Rusz; 
Ambruș, se pierde, undeva 
în spatele produsului fi- 
nit. . : ■: - ; -1 „c A
. Apoi Sînt .mașinile mici 
pe care MikiVeciei, Fo-, 
dor I.ucian. Gyorji și < )- 
laru „'jongleaz&i cu mi
cronii. Aici finețea se im
pune hotărîtor fact nd ca
să bună cu viteza <te exe- 
cufie.

„Cine spune că strungul 
e făcut pentru bărbați'■ se 
înșeală : îmi declarăsen
tențios Mafia Pohață; ca
re aspiră pe bună drepta- 
tate la rîvnita categorie 
VL Au căzut demult a- 
semenea mituri; în atelier 
40 la sută dțn muncitori 
sînt „reprezentante" ale se- ionică, Radu, Pfeduț 
xului frumos; Din spusele Nițu. colegii și ■ 
maiștrilor, reținem nume de lingă mașini -și um.i 
c.a: Elena Morar, Elena fascinația mișcării de ro- țț 
Nurta1, Gica Olaru, Ilona tafia majeștos ștăpînită de 
Pică, Nastasia Ruță și 
Rodica Șimo, nume ce pot 
fi scrise eu litere mari

nelui din Lupeni a orga
nizat proiecția unor fil
me. Ultima acțiune de a- 
cest gen a avut genericul 
„Putem preveni acciden
tele de muncă". (V.S.)

CUL- 
sin-

• NOI SPAȚII 
TURALE. La clubul 
dicatelor din Vulcan este 
în curs de finalizare o 
nouă sală care va fi des
tinată expozițiilor și al
tor manifestări politice, 
educative și culturale. Lu
crările se vor încheia în 
toamnă.

• DIN MAGAZIN... 
MAGAZIE. încă de la in

tipie ale personalului ce-1 
conduce pentru : ridicarea 
calității și eficienței pro
cesului de instruire, preo
cupări ee vizează aht per
fecționarea metodologiei 
de predare, prin aplicarea 
riguroasă a principiilor pe
dagogice în pregătirea și 
predarea lecțiilor (toate 
pe bază de planuri tema
tice), în verificarea cunoș

tințelor cît și folosirea u- 
nui bogat și modern mate
rial audio-vizual, constînd 
în aparate de proiecție, 20 
filme, 130 diafilme, epi- 
diascoape etc.

Se urmărește, de aseme
nea, ne asigură șeful cen: 
trului, ca odată cu preda
rea cunoștințelor - tehniee, 
de securitate a muncii, pe
rioada de instructaj să 
constituie și un prilej de 
trezire a interesului tine
rilor față te minerit, a do
rinței lor de a se stabiliza 
în această meserie. Li se 
vorbește despre avantaje
le de care se bucură mi
nerii. Reprezintă, de aseme
nea, o mare importanță fap-

1

mișcării

Tot respectul pentru a- 
cești tineri cu numele Că
lin,'llca. Curcă, Moldo
van, Bbrhină etc; care du
pă cinci ore ele studiu în 
amfiteatrele facultății sau 
sălile liceului seral vin să 
strunească strungul pînă 
la revărsatul zorilor.

„Nu e ușor să păstorești 
v asei ea atelier 
mi-a spus-o cu tîlc mais- 
• i. i Ion Pied l și f de 
atelier și secretar al co- 
nptetuîu pirt i pe î . 
treprindere. Din- fericire, 
coleetivul e bine înche
gat; Este o veritabilă co
nexiune spirituală . care 
sudează: indestructibil pe 
cei .vechi și-i atrage ire
zistibil pe tineri. In jurul 
nucleului cauzei comune, 
care este acordul global, 
gravitează admirabil ve
terani ca: Ceaușu, Leviț- 
chi; Ivan și tineri, ca: II- 
dorașcu, l.iiea, Kiss, 
kulas etc“. - ■

Părăsim ; atelierul 
slringcre de inimă.

Mi-

Irî ij • • << . • 1 < '
j : •. ifia a >. țit ir; ‘ 
universalelor, strălucirea l 
șpanului de bronz, fețele f 
încordate ale maiștrilbrA 

și\ 
prietenii i 
si simt l

i «•. oameni care . s
mese atît de simplu strun- J
gări.. ■ . \

Va urma |

trarea în alimentara nr. 
15 din Petroșani, cartie
rul Carpați, cumpărătorii 
sînt nevoiți să se strecoa. 
re printre stive de lăzi 
cu sticle goale. Aceeași 
situație este și în maga
zia de mină, dovedind 
cît de „operativ" sînt pre
luate pentru a fi reintro
duse în circuitul comer
cial. (Gh. S.)

Rubrică Eealizaiă de 
Tiberiu SI’ĂTARU 

y

tui că seriile de tineri aflați 
la idstruire au întâlniri cu 
conducătorii minei, - exis
tând ,îa acest scop și un 
fel de caiet de evidență. 
Demnă de laudă, o aseme
nea inițiativă. Pentru că, 
într-adevăr, ce poate atra
ge mai mult un tînăr spre 
această meserie, decât con
tactul direct cu un condu
cător al minei, cuvintele 
de încurajare și de orien
tare alo acestuia. Răsfoind 
caietul cu evidența aces
tor întîlniri, ne-a surprins 
însă neplăcut că aceste 
contacte sînt destul de ra
re, unii șefi nU ău‘ mai 
fost de cîtevâ luni la cen
trul de instruire, iar alții, 
în loc de un dialog fruc
tuos cu viitorii mineri, se 
rezumă la a consemna în 
caiet că „la controlul e- 
fectuat la centml de ins
truire totul a fost în ordi
ne...". Să recunoaștem, o 
însemnare care nu-i prea... 
în ordine

• într-adevăr, la centrul 
de -instruire totul e in or
dine. Se lucrează cu răs
pundere și pasiune. Dar, 
în interesul stabilizării noi
lor încadrați, al asigurării 
viitoarelor cadre de nă
dejde ale minei, un dialog 
permanent al conducăto
rilor minei, adică cu fieca
re serie de tineri aflați la 
instructaj, ar fi deosebit 
de bine venit.

(Urmare din pag. 1) 

combinele de abataj, între
rupătoare, contactoare, per
foratoare, ciocane de aba
taj, lămpi electropneumati- 
ce, ventilatoare, supape, ti
je, cilindri răeitori inter
mediari, mecanisrhe de ar
mare a celulelor. Un lucru 
esențial pentru meseriașii 
ce-și desfășoară activitatea 
în cadrul acestui sector es
te recondiționarea unor

RezuKate 
în deplină 

concordanță 
cu realizările 

la extracție
piese <lin i npo t cum ar 
fi: inversoare de 6 kV con
tactoare, rezistențe rotorice 
și altele. Din -materiale. W- 
upt rate, m cadru ate i< u- 

lui de confecții se executai 
culegători de' lanț, șorțuri 
plăcuțe ș uplâje •< ide 

pe • it. •. tra 1j ’toârel e i»
■ !• te, i lțu i d - ri .

• i di 1 e îmi in
ii • lh ransportc ar< le d» > ■ 
abatajele cu susținere si ta

re mecanizată, aparate (ma
scarale) pentru operațiile de 
răpire în abata jele cu sus
ținere individuală: O- mun- 

phnă v rt cții un 
de un merit deosebit re
vine lăcătușilor loan Ionică; 
Gheorghe An drone, Danit'l 
Neacșu și strungarului Cre
tinei Mihăilescu din cadrul 
atelierului mecanic cît și 
a electricienilor Iosif Lar- 
bert, Iosif Vachot, Tiberiu 
Slovenschi, Petru Panaite, 
Traian ' Gălățeanu, loan ; 
Constantin, Iosif' Biro din 
cadrul atelierului electric 
și mașini de extracție.

In primele cinci luni 
din acest an, valoarea pie
selor de schimb și a sub.. 
ansamblelor recondiționate 
a fost de 583 662 lei, iar a 
celor confecționate din ma
teriale recuperate de 
2 223 158 lei.

Acești minunați meseriași, 
după cum ne spunea ing. 
Tiberiu Bindea, șeful sec
torului, dînd dovada unor 

calități profesionale deosebi
te, a dăruirii și abnegației 
în muncă au făcut totul . 
pentru ca procesul de ex
tracție a cărbunelui la mi
na Livezeni, să se desfășoa- - 
■e normal, fără întreruperi 
dar și cu creșteri ale efi-' 
eienței ' economice. ,, (Gh. 
SPINU) >
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Cu fruntea sus !

, din 
„valoroasa 

Libardi, 
celor cinci 

bombă
din Vale șt perspectivele

Aceleași obiective, în . condițiile- unui salt calitativ
Cea de-a 65-a ediție a campionatului național de 

fotbal s-a'încheiat mai devreme decît de obicei, da
torită europenelor, dar pregătirile pentru următoa
rea ediție au demarat deja pentru multe echipe,, iată 
motivul care ne-a făcut să-1 abordăm pe antrenorul 
principal al Jiului, Gogu Tonca, pentru a comenta 
bilanțul divizionarei A

proximei ediții a campionatului. Pornim de la fap
tul că, înregistrat pe poziția a 11-a în clasamentul 
final,
13 victorii, 7 egaluri și 14 înfrîngeri. Ia minus 1 
clasamentul adevărului, 
cumulînd 33 de puncte.

„unsprczecele" minerilor din Vale are la activ 
în 

eu golaverajul pasiv 34—47,

V-
— Locul oglindește în

deplinirea obiectivelor de 
performanță, la care 
ne-am angajat la începu- 

tul toamnei trecute. Ne-am
1 mai propus atunci inte- 
? i grarea în joc a unor ti- 
1 neri, precum Găman, Szc- 
l ..kejy, Florescu. Alta 
i fi fost configurația 
V .samentului pentru ___

.. dacă n-ar fi intervenit că- 
' -«.derea dinspre sfÎFșitul 

."returului. Am reușit să 
reactualizăm bagajul de 
cunoștințe, tehnico-tacti- 
ce ale fotbaliștilor, atît 
teoretic cit și practic, s-a 
îmbunătățit disciplina de 
și in joc, titularii și une- 

' le rezerve demonstrînd 
responsabilitate în pre
gătirea fizică și tehnică, 
încercarea noastră de â 
marca un reviriment 
„competiția K.O.“, la 
deceniu de la cîștig 
Cupei României, a e 
în fața Corvinului, 
prelungiri (1—2).
. — Jiul a ciștigat in 
plasare două puncte 
Corvinul și a remizat Ia 
Sportul studențesc și U. 
Craiova, dar a cedat cite 
un punct la Rapid, U. 
(jraiova, Steaua, Dinamo, 
și Corvinul. Un indiciu că 
dispozitivele sale extreme 
n-au dat întotdeauna sa
tisfacție...

— ...și că liniei mediană 
și-a făcut totuși datoria. 
Mijlocașii -Varga, Găman, 
Szekejy (Dosăn), s-au de
tașat jucători

— Ce s-a întîmplat du
pă ultima etapă ?

— Am continuat antre
namentele ușoare, pînă la 
13 iunie, cînd s-a desfă- 

analiză 
a campionatului. Jucăto
rii se află în vacanță la 
mare sau

— Lotul 
dificări ?

— Muia

pe rînd, Mușat (68, 71) un 
„campion" în materie, Să
lăgean (76) și Colceag (74) 
pentru ca, în min. 76, 
nou Colceag, 
rezervă" a lui 
să încheie suita 
goluri cu un șut 
de la circa 30 m : 5—0. Re
marcăm aportul întregu
lui unsprezece învingător,' 
menționînd îndeosebi li
nia mediană. Voicu — Ionel 
Popa — P. Popa, cărora 
li se adaugă Truică, Dina 
și Colceag.' O mențiune 
specială pentru căpitanul 
de echipă Sălăgean, uh ad-' 
mirabil „servant" pentru 
colegii dfn Irhra a demn. 
Nu ne rămîne decît șă-i 
felicităm pe apărătorii cu
lorilor minerilor din Lu-, 
peni, care încheie un sezon 
foarte greu pe tin bineme
ritat loc 6, cum n-au mai 
realizat în ultimii ani. Bu
chetul de satisfacții trăite 
de suporteri asigură 
odată elogii cuplului de 
antrenori Petre Libardi, 
Iosif Rus, care au condus 
cu competență echipa din 
Lupeni pe parcursul între
gului campionat.

MINERUL : Lixandru — 
Căldăraru, Truică, Dina, 
Pantelimon (Chiț »c) —
Voicu, I. Popa, P. Popa -- 
Mușat, Sălăgean, Nichimiș ; 
(Colceag). . '

Vasile STAFIB

Pe un timp agreabil, în 
fața unui public care a ți
nut să-și salute favoriții in 
ultima lor reprezentație 
pe propriul teren, .jucăto
rii de la Lupeni și-au luat 
rămas bun de la actuala 
ediție ' Țrintr-o frumoasă 
victorie în dauna - lui 
C.F.R. Victoria Caranse- 
... i scor, po
ziția în clasamentul final 
îi găsește așadar pe fotba
liștii mineri „cu fruntea 
sus" în atît de zbuciuma
ta serie a' III-â, care 
prinde nu mai puțin' 
șase foste divizionare 
plus încă 'atîtea echipe de 
valoare apropiată. Conf run-' 
tarea cu formația din Ca
ransebeș (retrogradată- pî-ac. ' 
tic înainte cu o etapă) a 
fost lipsită de miză pen
tru elevii lui Petre Libar
di, ei acționînd cu lucidi
tate și aplomb, oferind nu
meroase faze de fotbal- 
spectacol. La una din pe
netrantele șarje spre ca
reul advers, în min. 21, P. 
Popa reușește să deschidă 
scorul, în urma unui șut 
de la 16 m, imitat fiind 
de Voicu, la numai opt 
minute, cu un șut sec: 2—0. 
Spre finalul primei reprize, 
in min. 40, neobositul 
Truică ridică handicapul 
la 3—0, printr-o spectacu
loasă lovitură de cap.

După pauză, jocul 
reia în același ritm, 
alerte faze de fotbal 
„numere" personale 
Popa și P. Popa) la poarta 
ceferiștilor, minerii ținînd 
cu tot dinadinsul șă certi
fice diferența, reală de va
loare dintre cele două e- 
chipe. Exploatînd o breșă , 
în dispozitivul bănățean, 
Voicu (64) centrează spre 
Ionel Popa, care majorea
ză -scorul : 4 Ratează,

valiu, dar și ea marcatori, 
prin primii doi. înainta
șii au păcătuit deseori; 
prin li|jsă de concentrare 
în fazele de finalizare, ba. 
chiar au tratat cu super- ' șurat ședința de 
fieialitate acțiunea de re
cuperare a balonului. Li
derii valorici, pe compar
timente, s-au numit în a- 
< eastă ediție: Cavai, M. 
Popa, Varga și Băiuță. •

Fotbal, pregătirile divizionarelor din Vale : 
JIUL PETROȘANI 

fUMfiHinmHMrmimmeKfwrMMwmwfuuMtuMrufMmfi

— înseamnă că totuși 
unii jucători ău rămas 
datori.
.— Concret: P. Grigore 

dispune de calități fizice 
deosebite, dar insuficient 
valorificate, fiindcă n-a 
înțeles încă rigorile ade
văratei condiții a fotba
listului de performanță. 
Tot astfel. Stana, jucător 
tehnic, nu se concentrea
ză în momentele cheie 
ale partidelor, complică 
jocul, de dragul unui dri
bling în plus. Vizitiu a 
marcat o creștere valori
că de la an la an, dar 
se recomandă 
plasament în 
îmbunătățirea 
cap. Creșteri 
le așteptăm de la Dosan, 
Vasile Popa, : Stoinescu, 
Cura,. reprezentanții 
ului văl": Florescu, 
kely, Vesa.

tative și cu unii jucători 
. tineri din țară, dar deo

camdată nu putem oferi 
informații certe cititori-, 
lor dv.

— In numele lor, adre
săm intrebarea următoa
re, privind . programul 
pregătirilor.

— Ne reîntîlnim la 5 
iulie, după obligatoria vi
zită medicală va -urma 
tradiționala perioadă de 
pregătire fizică la cabana 
Rusu, iar din 15 julie vom 
pleca, pentru două săp- 
tămîni, într-un turneu în 
H.P. Chineză. Vor urma, 
desigur, cîteva meciuri 
amicale ; de Ziua mine
rului vom întîlni, cre
dem, în fața propriilor 
suporteri, o echipă străi
nă, nedesemnată încă.

— Obiectivele 
ediții ?

— Aceleași ea 
nul trecut, dar, 
sprijinul forurilor 
de partid și de stat, 
fonducerii clubului, 
tru materializarea lor îi 
așteptăm să fie. mai a- 
proape de noi, și la bine 
și la rău, pe adevărații 
suporteri.

O ediție a campionatu
lui a luat sfîrșit cu re
zultate bune pentru Jiul, 
febră pregătirilor pentru 
umnăto ș lemarăt
Să sperăm în fapte măi 
bune decît n a ; 1 ntc le

, v-.r.n. victoria
1 beș. Victoria la
V

Ion VULPE

de- 
la

ar 
cla- 
Jiul

la tratament, 
va suferi mo-

i 
un anai bun 
fazele fixe, 
loviturii de 
substanția-

și în a. 
pe lingă 

locale 
. al 
pen-

viitoarei

Vă amintiți? Este unul din cele mai bune meciuri ale „Jiului" pe teren propriu.
Ai

Fotbal, divizia CDin activitatea clubului „Jiul1*
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O*vastă acțiune de șe- 
Teeție, întreprinsă de an
trenorii Jiului Petroșani, 
în’ primăvara acestui an, 
a dus la descoperirea a 
40- de virtuale talente ale 
balonului rotund. Ținerii 
fotbaliști, născuți între 
anii 1967—1970, sînt de 
acum invitați să apere

de
ne

co
i

i
c i

cu- 
de
A,

INVITAȚIE
culorile formațiilor . 
copii, în acest sens,; 
anunță antrenorul i
ordonator al echipelor de 
copii și juniori Mareei 
Golgoțiu, antrenamentele 
lor se vor desfășura 
fiecare zi de 
curi, joi și 
orele 10—12

în 
marți, mier- 
vincri, între 
și 17—10.

!

i

Concurs
Cu 

iii a 
tate de performanță 
«chipei Jiul “ 
conducerea clubului spor
tiv- a inițiat pentru iubi
torii sportului cu balonul 
rotund din municipiul 
noșțru un concurs pe. te-

• ma „Cine știe fotbal, cîș- 
tigă". Concursul, dotat

prilejul aniversă- 
Q5 de ani de activi- 

a 
Petroșani,

cu premii, cuprinde 10 
întrebări din istoria mai 
veche sau mai 
divizionarei A 
taloanele de 
vor fi trimise 
clubului pînă : 
cembrie a.c. Alte 
nunte pot fi furnizate de 
organizatorii • concursu
lui.

i recentă a 
din Vale, 
participare 
pe adresa 
la 30 de- 

amă-

i

J

-ft

£

legare, ceilalți jucători 
rămin sub culorile Jiului. 
Acordăm o atenție deo
sebită propriei pepiniere. 
După titularizarea lui 
LăsconȘ și M. Popa, ne 
gîndim la Ilenzel, Kal
man, Krautil, Toma, Ru- 
su, Simian, Ghițan, va 
reveni Tereke de la Mi
nerul I.upeni. Unii din
tre ei au și evoluat în 
partidele amicale ale for
mației de seniori. Statul 
major al tehnicienilor Jiu
lui îl cuprinde, alături de 
mine, pe Cavai (secund), 
Stelian 1 Toman (tineret- 
speranțe), Marcel -Golgo- 
țiu (coordonatoi’ al lotu
rilor de juniori și copii), 
-Romulus Lecă (juniori) și 
Ion Ernest Ilca (copii). 
Este clar, deci, că mizăm 
pe fotbaliștii născuti si 
crescuți în Vale. Totuși 
clubul nostru poartă tra-

MINERUI ANINOASA 
MINERUI PAROȘENI 

5—2 (4—1). Pentru a ră- 
mîne în rîndul celor 192 
de participante în divizia 
C, echipa aninoseană a- 
vea nevoie de 6 victorie la 
3—4 goluri în partida cu 
omonima sa din Paroșeni, 
coroborată cu înfrîngerea 
Minerului Ghelari la Deva 
și a Minerului Oravița la 
Orăștie. Dificilă, cu efor
turi deosebite datorită 
nacității oaspeților, 
condiție a fost 
nu însă și cea 
așa incit, după 
gat" trei ediții

te- 
prima 

realizată, 
de-a 
ce 
în 

trei al fotbalului 
Minerul Aninoasa 
în campionatul

Dar să revenim la 
biul mineresc, 
mația antrenată de Cornel 
Cărare și Octavian Daruciu 

. a făcut un meci mare.. Gaz
dele s-au, detașat datorită 
în primul rînd unui joc

doua, 
a „navi- 
eșalonul 

nostru, 
coboară 

județean, 
der- 
For-

ta».

se 
cu 
Și 
(1.

PROMOVĂRI
. Ultima etapă a dțvi- 

ziei secunde a „parafat" 
previziunile specialiș
tilor și iubitorilor spor
tului cu balonul rotund. 
Au condus din ' starț 
Gloria Buzău și F.C.M. 
Brașov, în vreme . 
Poli Timișoara s-a 
pus, spre final, în 
c leilalte o m <( i 
versita e din seria 
li! â, U Cluj l apo a. 
Cele trei combatante 
aii avut atuul expenen 
ței în ’ prima divizie, lâ 
care s-au adăugat va- 
loarea loturilor, . cons
tanța . de' : „metronom" 
de-a lungul > campiona
tului și preocuparea 
pent u practit a re j unui 
fotbal modern, de cali
tate. ' Deși suporterii din 
Vale au purtat un de
tașat „dialog la distan
ță" cu' noile promovate, 
mulți dintre ei au trăit 
nostalgia evoluției 
gazonul vechi din 
troșani a doi jucători, 
care au adus, odinioară, 
nu numai satisfacții e- 
chipei lor favorite. Jiul. 
Este vorba de Șumu- 
lanschi, de la Gloria 
Buzău și adulatul, dar 
și contestatul Giuchiei, 
de la Poli. Să sperăm că 
îi vom revedea, în a- 
ceastă toamnă, dar ca... 
adversari. (I,V.)

consolare

CLASAMENT
L Poli Timișoara ' ■ ■ 34 25 4 5 93—22 54
2. U. Cluj-Napoca 34 25 1 8 78—25 51

-3. C.S.M. Rcș.ța ’ - 34 20 2 12 59—30 42
4. Armătura <alău 34 ' 17 3 14 51—45 37
;5; U.T. Arad 34 15? -5 14 50—49 35
6. Minerul Lupeni 34 14 6 14 44—45 34
7. •VuriP 34. 15 4 15 41—44 -34
8. Olimpia S.M. 34 15 3 16 53—45 33
9. Ind, Sîrmei C.T. 34 . 15 3 16 38—41 33

id? Min; Cavnic 34 15 2 17 53—46 32
ii; Mu.,' Meiru ’ ’ 34 ’ 14 4 16 36^56 32
12. C.F.R. Timișoara . 34 14 3 17 55^-61 31
13. Gloria Reșița .34 14 3 17 34—45 31
14. Met. Cugir 34 13 5 16 40—61 31
15? C.F.R.: Vict. Caransebeș .34 13 3 18 28—67 29
16. ’Steaua C.F.R. Cj.-N. 34 13 2 19 44—52 26
17. Someșul S.M. 34 10. '4 20 26—54 24
18. Rapid Arad 34 8 5 21 28—69 21

Victorie de
, >lecti foi :t» l ine rf aliz 
în min. 10, o lovitură de 
colț “ cutată 3 Guran 
de pe partea stîngă, este 
.•el. ă de Sătmâr mi în 

gol. Nu trec decît cîteva 
secunde și în replică, (Gî- 
tan) egalează. Urmează un 
sfert de oră desfășurat în- 
tr-un ritm alert, în care 
în min. 25, Dozsa pătrunde 
irezistibil, Leleșan nu-1 poa
te opri decît’ prin fault. Lo
vitura de pedeapsă este 
transformată de Guran și 
scorul devine 2—1. în nu
mai cîteva secunde, din- 
tr-o centrare a lui Dozsa, 
Pocșan marchează un gol 
splendid, majorînd avanta- 

~ minute
mai tîrziu, Vargq îl învin
ge pe Crecan : 4—1.

După pauză prestația 
nă a lui Maria, Ispir, 
leșan, Bo.loș și Crecan, 
ce ca întîlnirea să se echi
libreze. .în min. 70, Ghițan 
înscrie cel de-al cincilea

gol 1 localnicilor oentrn 
a '.n . <■>■ 80, Bol , f n 

t • o fină exet uție, în urma 
unei lovituri libere, să 
facă inutilă intervenția lui 
Munteanu : 5—2...

Teodor TRII’A

jul la U— 1. Două

bu-
Le-
fa-

ce 
irriî- 
față 
«nî-

a

pe 
Pe-

Dl VIZIIA c 8
CLASAMENT

1. Mureșul Expl. Deva 30 16 6 8 53—33 38
2. U.M. Timiș. 30 14 3 13 57—37 31
3. Mecanica Orăștie 30 15 1 14 49—53 31
4. Min. Paroșeni 30 13 5 12 41—46 31
5. Min. Moldova Nouă 30 14 2 14 41—40 30
6. Min. Șt. Vulcan 30 13 4 13 38—47. 30
7. Dacia Orăștie 30 11 7 12 58—50 29
8. Met. Bocșa 30 13 3 14 40—32 29
9. Min. Certe.i 30 13 3 14 48—47 29

10. Min. Oravița 30 12 3 14 44—44 29
11. Met. Oțelul Roșu 30 14 1 15 38—40 29
12. Min. Anina 30 13 3 14 46—48 29
13. Vict. Călan 30 13 3 14 35—37 29
14. Constructorul Timiș. 30 13 3 14 58—62 29
15. Min. Ghelari 30 12 5 13 35—52 29
16; Min. Aninoasa 30 11 6 13 •32—39- 28
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat lucrările de construcție 
a Casei Republicii și Bulevardului 
Victoria Socialismului din Capitală

(Urmare din pag. I’

li

rransfM
FILME

RADIO
5,00 Buletin de știri; 

5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di- ■ 
mineții. 7,00 Radiojurnal. | 
8,00 Revista presei. 8,10 ■ 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor.

* 10,00 Buletin de știri. 10,40
Miorița. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul pio-

’ merilor. 12,00 Buletin de

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Șapte băieți și 
o ștrengăriță; Unirea : 
Valul verde; Parîngul : 
Limita dorințelor.

LONEA : Hotel Palace.

ANINOASA: Prietenii, știri. 12,05 De toate pen-1 
tru toți turiștii. 13,00 De .

VULCAN : Ancheta a ia 1 ja 3 clubul cu-|
stabilit. rioșilor. 16,00 Buletin de .

ciale Remodelarea urba- eialișmului, de-a_ lungul 
nistică a acestei zone are .....
Ioc în condițiile păstrării derne construcții de 
vechilor monumente isto
rice și de arhitectură.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au anali
zat îndeaproape modul cum 
urmează să fie transpuse 
în practică proiectele, fă- 

o serie de recoman- 
specialiștilor cu pri- 

la viitoarele consta uc-

rie a capacității de creație, 
a vocației de constructor a 
poporului român.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 

fața schițelor de proiect 
ce ilustrează detaliat am
ploarea lucrărilor din a- 
ceastă zonă. De la înălți
mea colinei care oferă »o 
largă perspectivă asupra 
zonei în construcție, secre
tarul general al partidului 
examinează amplasamen-

dependentă a României, 
am inaugurat lucrările de 
construcție la Casa Repu
blicii și Bulevardul Victo
ria Socialismului, mărețe 
și luminoase ctitorii 
acestei epoci de 
transformări 
construcții 
ce vor dăinui peste veacuri, 
ca o impresionantă mărtu
rie a voinței locuitorilor 
Bucurcștiului, a întregului 
popor român, de a conferi 
demnitate și măreție Capi
talei țării, patriei noastre 
socialiste".

Momentul în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au așezat semnăturile pe 
pergament a fost marcat 
cu vii aplauze de cei pre- 
zenți.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, a introdus apoi 
pergamentul ptirtînd sigi- 

’ liul prezidențial în cilin
drul de oțel inoxidabil ce 
urmează să fie zidit la ba
za monumentalului edi
ficiu.

Ora 10,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
sosesc pe șantierul de 
construcție ă Casei Repu
blicii.

Un mare număr de mun
citori, maiștri, ingineri, 
proiectanți, arhitesți fac 
tovarășului Nicolae 
Geaușeșcu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entu
ziastă.

Tineri constructori oferă 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buche
te de flori.

Reprezentanți ai cons
tructorilor au adresat to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun 
venit pe acest vast șantier, 
ce va conferi o nouă și 
modernă înfățișare celui 

j mai puternic centru politic, 
economic, administrativ, 
și social-cultural al țării.

1 Zona Uranus se contu- 
rează de pe acum ca un: 
nou și distinct peisaj ur
banistic. Construcția Casei 
Republicii, a Bulevârdu- va fi înălțat aici. Pe trbn- 
lui Victoria Socialismului, 
realizarea 
program de 
a unor mari 
tituie obiective îndrăznețe, 
de proporții, ce vor deveni, 
o dată cu materializarea

adînci 
înnoitoare, 

monumentale

ale și statului sînt invitați

acestui întreg 
sistematizare 

cartiere cons-

cînd 
dări 
vire 
ții- 

Vizita prilejuită de Inau- 
_______ ___ __ ___ ___ I gurarea acestor mari lu
tul principalelor edificii crări de construcții, orien- 
din acest perimetru, pre
cum și al Bulevardului 
Victoria Socialismului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt invitați a- 
poi pe platoul central al 
șantierului Casei Republi
cii, unde se desfășoară, în 
prezența unui mare număr 
de constructori, festivita
tea de inaugurare a lucră
rilor de ridicare a acestui 
monumental edificiu.

în ovațiile și uralele a- 
sistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu așează la teme
lia Casei Republicii un 
cilindru de oțel în care se 
află pergamentul ce conți
ne un vibrant mesaj, măr. 
turie peste veacuri a inau
gurării grandioaselor Opere 
urbanistice ce se vor înălța 
aici, în inima Capitalei. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
toarnă primele ' cantități 
de beton la fundația vi
itoarei construcții. Asis
tența aplaudă îndelung.

’ "l mo-
i, 

lucrărilor 
marelui 

Socis-

țările și indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o nouă și defini
torie contribuție a secreta
rului general al partidului 
la dezvoltarea, moderniza- 

. rea și înfrumusețarea pri
mului oraș al țării, la a- 
șezarea acestuia în rîndul 
marilor metropole europene. 

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, sînt 
salutați din nou, cu entu
ziasm, de constructori și 
miile de bucureșteni pre- 
zenți, care țin să-și expri
me sentimentele de aleasă 
prețuire și profundă dra
goste față de conducătorul 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au conti
nuat, în cursul după-amie- 
zii, la sediul Comitetului 
Central al partidului, exa
minarea aspectelor pri
vind realizarea Casei Re
publicii, a marilor ansam
bluri arhitectonice din a- 
cest perimetru al Capita
lei.

Prin intermediul unor 
machete și schițe au fost 
prezentate în detaliu am
plasamentele importante
lor edificii publice ce vor 
fi ridicate în această zonă 
a Capitalei, marile artere 
care o străbat, amenajări
le prevăzute a- fi realiza
te. Casa Republicii, cons- 

. trucție monumentală, ce 
portant bulevard al Capi- va domina întregul ansam- 
talei — Victoria Socialis- 
inului.

Dialogul conducătorului 
partidului și statului cu e- 
dilii Capitalei continuă pe 
șantierul primului bloc din 
ansamblul de locuințe ce

Acest memorabil
ment marchează, totodată, 
și inaugurarea 
de construcție a 
bulevard Victoria 
hsmului.

Coloana oficială parcurge 
o parte din traseul pe care 
v.' fi construit cel mai im-

sonul cuprins între Casa 
'Republicii și Piața Unirii 
magistrala va fi flancată de 
blocuri de locuință. Noile 
construcții vor avea la psr-

sediul 
al 

Ro- 
...... ___ Stat
și al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Marea piață semicircu
lară dinspre fațada princi
pală a clădirii va fi flan
cată de sediile bibliotecii 
naționale, ale unor minis
tere și instituții centrale, 

pornește spre

__ , va constitui 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
mân, Consiliului de

De aici,
™ ___ _______ ter amplasate numeroase Piața Unirii impresionan-

lor, o impresionantă mărtu- și moderne spații corner- tul bulevard Victoria So-

căruia se vor înălța mo- 
7' 1 lo

cuințe și spații comerciale, 
vor fi plantați pe mai 
multe rînduri arbori și vor 
fi realizate ample și odih
nitoare spații verzi.

Piața Unirii va căpăta 
o înfățișare nouă, punîn- 
du-se în valoare atît sub 
aspect urbanistic, cît și 
funcționai. Marea arteră 
continuă peste rîul Dîm
bovița — ce se va trans
forma el însuși într-o scli
pitoare oglindă de apă cu
rată —, încheindu-se în
tr-o alta nouă și modernă 
piață, în mijlocul căreia 
va fi înălțat monumentul 
„Victoria socialismului".

Machetele prefigurează 
grăitor amploarea deose
bită a acestui proiect edi
litar, inițiat de conducăto
rul partidului și statului, 
care va contribui determi
nant la înfrumusețarea și 
modernizarea Capitalei 
noastre, completînd în 
mod organic, armonios, 
ca un. corolar, întreaga ac
tivitate de construcție și 
sistematizare desfășurată 
în anii socialismului în 
București și în întreaga 

. țâră; :
Documen*ele de arhivă 

păstrează imagini ale 
București ului de acum 46 
de ani. De atunci, s-au 
adunat, an de an, cincinal 
de cincinal, imaginile noi 
ale noilor zidiri — platfor
me industriale, mari edi
ficii social-culturale, în
tregi cartiere, adevărate 
orașe nor în Bucureștiul 
contemporan. Este o dova
dă elocventă a grijii pe 
care partidul, statul nos
tru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acor
dă asigurării celor mai 
bune condiții de viață oa
menilor muncii.

A ' AA A..:. .
Casa Republicii și Bule

vardul Victoria 
Socialismului ale 
căror lucrări au fost inau
gurate of iha] de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezentate 
astăzi în l'mbajul spec.fic 
al schițelor de sistematiza
re și machetelor, se vor 
înscrie, prin măiestria și 
hărnicia constructorilor, în
tre cele mai de seamă cti
torii ale epocii noastre, 
mărturie peste timp a 
muncii pașnice a unui 
popor liber, stăpîn pe des
tinul său, constructor eroic 
al socialismului și comu
nismului.

LUPENI: Albinuța.

URIC ANI - S-a 
plat lingă Rostov.

TV

știri. 16,15 Patruzeci, del 
trepte — cîntece patriot!- I 

întîm-

15,00 Telex.
15,05 Amfiteatru 

dențesc.
15,40 Laureați ai 

valului 
' „Cîntarea 
niei“.

16,00 Cărți și idei.

stu-

ce și revoluționare. 16,25 | 
Radiogazeta economică. ț; 
16,55 Sfatul medicului. ‘ 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Sub semnul lui 23 
August. 17,30 Audiența 
radio. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 18,00).Festi-

naționaî Radiojurnal (ora 20,00).
Romă-

i
I
I
i
i
i
i
i
!
I
I
i
I
i
116,26 Desene animate.

20,00 Telejurnal (p.c.).

i i
I5 iu» lAti kuiii*.
| 22,20 Telejurnal (p.c.).

Memoria pămîntului ro
mânesc (ora 20,10). O zi 
într-o oră. Radiojurnal fo
ra 22,00). 23,00 Bijuterii 
muzical^. 23,36—5,00 Non 
stop muzical. (Buletine de | 
știri la orele: 24,00; 2,00; 
4,00).20,40

21,00

Actualitatea în eco
nomie,
Marea epopee revo
luționară.
Teatru TV. Inain 
tea furtunii.

20,26

din municipiul Tg. Jiu, strada Macului, nr. 1,

ÎNCADREAZĂ :

— strungari, categoriile II-VII
— frezori, categ. II-VII
— rectificatori, categ. H-VII
— lăcătuși, categ. II-VII.

Cei ce doresc să se încadreze, se vor pre
zenta la sediul unității, biroul personal-învă- 
țânuht-retribuire, cu actul de studii în original 
pentru probă de lucru.

și conducătorii de partid
Schimb de mesaje latre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și de stat ai R.P. Chineze
Schimbul de mesajeBEIJING 25 (Agerpres). P.C. Chinez, Deng Xiaoping, 

La 25 iunie, din partea to- președintele Comisiei Cen- 
N i c o 1 a e tralc Consultative a P.C.C„ 

Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat, și Li 
Xiannian, președintele R.P. 
Chineze, un mesaj de cal
dă prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate, fe
ricire și de noi succese în 
activitatea consacrată dez
voltării și prosperității Re
publicii Populare Chineze.

Din partea conducători
lor chinezi, tovarășului

varășului
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

‘ și a tovarășei Elena
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C.al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, au fost transmise 
tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general ăl C.C. al

Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate un salut 
cordial, tovărășesc și cele 
rrtai calde urări de sănăta- 
tâ, fericire, vjață îndelun
gată și de noi și tot î

a 
avut loc cu prilejul întîlni- 
rii tovarășei Ana Mureșan, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 

____ C.C. al P.C.R., ministrul 
gată și de noi și tot mai comerțului interior, aflată 
mari succese în activitatea într-o vizită de prietenie în 
neobosită dedicată făuri- R.P. Chineză, cu tovarășul 
rii societății socialiste mul- , Yap Yilin, membru 
tilateral dezvoltate șt î- 
naintării României spre co
munism, destinderii, 
și colaborării între 
țările lumii.

Mica publicitate
PIERDUT legitimații de 

bibliotecă și periodice pe 
numele Ciriperu Mire, a, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (2202) ? JA ;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bulza 
Aurora, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (2197)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Coposescu Ioan, e- 

. liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2203)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 465 
și 2289, eliberate de Insti- 

Petroșani. 
Le declarăm nule. (2204)

DECES

VlND radiocasetofon 
„Sharp", mobilă dormitor 
și bucătărie. Telefon, 44965 
(după ora 17). (2195)

VÎND convenabil sufra
gerie „Bîlea", stare excep
țională. Telefon 41565, du
pă ora 16. (2200)

VÎND convenabil came
ră combinată. Telefon 
43013, după ora 19. (2201)

Cu ocazia ieșirii la pen
sie, soția Ana și fiul Petru, 
nora Cecilia și nepotul 
Paul, urează scumpului 
lor Pricop Lupușor „La 
mulți ani I". (2199)

i PIERDUT legitimații 
bibliotecă și periodice 
numele Rădoi Marius, 
berate de Institutul ......
mine Petroșani. Le declar tutui de mine 
nule. (2196)

de
pe 

eli
de

păcii 
toate

___ .... .... su
pleant al Biroului Politic, 
membru al secretariatului 
C.C. al P.C, Chinez, vice- 
premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

Soțul Țurnea Sivei și fiul Sorin anunță încetarea 
din viață, după o grea suferință, a celei care a fost 
o bună soție și mamă

FURNEA AGATULA . ■
Înhumarea are loc azi, 'ora 14, în Lupani. (2198)
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