
In prezența tovarășului

a tovarășei ELENA CEAUȘESCU,
în Capitală a avut loc

Grandioasa manifestare 
jubiliară prilejuită 
te cea de-a 35-a 

aniversare a Organizației 
Pionierilor și sărbătorirea 

Zilei pionierilor
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl.VA I

din recentele cuvîntări ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu

\

Amplu program 
de acțiune 

pentru accelerarea dezvoltării 
multilaterale a patriei

Pornind de la complexitatea sarcinilor politice, 
economice și sociale ce stau în fața națiunii noastre, 
în etapa actuală, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut din nou o minu
țioasă analiză și a trasat orientări clarvăzătoare cu 
privire la activitatea ce trebuie desfășurată de orga
nizațiile de partid, de toate colectivele de muncă. 
Cuvîntările rostite, în această săptămînă, la plena
rele C.C. al P.G.R., Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliului Național al 
F.D.U.S. reflectă profunda capacitate de sinteză și 
analiză a secretarului general al partidului, de funda
mentare a strategiei dezvoltării patriei noastre, baza
tă pe cunoașterea nemijlocită a realităților și posibi
lităților de care dispunem, a cerințelor economice 
și tendințelor evoluției pe plan mondial, criterii ce 
stau în mod dialectic la baza programelor de perspec
tivă ale României socialiste. „Pornind de la orientă
rile Programului partidului, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șe are în vedere continuarea acti
vității de realizare, in toate domeniile, a unei nbi 
calități a muncii și vieții întregului nostru popor". 
Din această orientare desprindem consecvența cu 
care secretarul general al partidului așează în centru] 
politicii partidului și statului țelul suprem al orindui- 
rii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materia
le și spirituale a celor ce muncesc, a întregului popor.

(Continuare in pag. a 2-a)

lie Ziua constructorilor
Rezultate

a îe Se naște
vredniciei

..iul constructorilor 
de mașini, colectivul I.U.M, 
Petroșani raportează rea
lizări remarcabile închina
te evenimentelor politice 
ale anului — cea de-a 40-a 
aniversare a Revoluției de 
eliberare socială și/ națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului.

De la ing. Claudia Ki- 
lyen, șeful biroului plan- 
dezvoltare, aflăm că la in
dicatorul utilaj minier sar
cinile au fost depășite cu 
3 la sută, ceea ce repre
zintă un spor de producție 
de 20 tone. Echipamentul 
hidraulic care era, pînă nu 
demult, din import de com
pletare, se asimilează a- 
cum la IJJ.M.P. La acest 
indicator s-a obținut o de
pășire de 3,4 la sută.

La ora actuală se preco
nizează intrarea parțială în 
funcțiune a noii turnătorii 
care va lucra inițial cu o 
capacitate de 2000 tone pe 
an și va avea in final o 
capacitate maximă de pes
te 10 000 tone pe an.

Ing. Nicolae Lobonț, se
cretar adjunct al comitetu
lui de partid din întreprin
dere, remarcă dintre for
mațiile fruntașe din uzină 
pe cele conduse de Ștefan 
Marin, Petru Aelenei, 
Ghcorghe Băbușan, Ludo
vic Gyorfi, Marin Meagoe,

Bujor MIRCESCU
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Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în înalta funcție dc secretar general

al partidului

(Continuare în pag. a 2-a)
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de mașini
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100 de oa-

Florea ANTON, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lonea

la 
și 
și 
si

C.C. al P.C.R., cu privire Ia realegerea

NICOLAE CEAUȘESCU,

Hala montaj combine a întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani.

Atelierul de montaj 
combine și-a ridicat im
punătoarea hală cu ciți- 
va ani în urmă. Ce-i drept, 
în uzină exista și înain
te un atelier de combine 
însă aici se făceau numai 
reparații. Dar, odată cu 
introducerea combinelor 
în planul de asimilări al 
uzinei a apărut problema 
creării spațiului necesar 
montajului acestor utila
je în premieră.

L-am rugat pe subingi- 
nerul Filip Alicu (șef sec
ție schimb) să ne furnize
ze cîteva date despre a- 
telier, „Ce pot să spun 
este în primul rînd faptul 
că termenul de „montaj 
combine" e perimat.

Nutrim sentimente 
de aleasa stimă
Comuniștii, minerii din 

Lonea, ca dealtfel toți mi
nerii Văii Jiului, nutresc 
sentimente de deosebită 
stimă, admirație și recu
noștință față de . marele 
conducător al partidului și 
statului nostru, știind 
de personalitatea 
rului general al 
lui, tovarășul
Ceaușescu, sînt legate ma
rile schimbări de esență în 
mineritul Văii Jiului, pro
gresul multilateral în în
treaga noastră industrie 
extractivă, în economia ță
rii. In anii luminoși ai 
socialismului, îndeosebi în 
perioada ce a trecut de la 
Congresul al iX-lea al 
partidului, în mineritul Văii 
Jiului s-au petrecut trans
formări fundamentale: s-a 
înfăptuit programul, com
plex de mecanizare în ur
ma căruia minele noastre

o istorie
potrivește mai degrabă 
termenul de „montaj di
verse'' ' ~ 
ră de combinele 
născute CA-1 ■ și 
montăm transportoar, 
raclele, redactoare, 
precum și întreaga 
de dispozitive 
cablu (DLC).

Efectivul de 
punem este de 
meni, organizați pe două 
brigăzi profilate. Brigada 
condu ă de loan Fănic se 
ocupă în primul rînd de 
combine. Alături de Fă
nic lucrează lăcătușii A-

Valeriu BUTULESCU

Pentru că în afa- 
arhicu-

CA-2
'e cu 
trolii, 
gamă 
lecffit
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Garanția viitoarelor 
noastre înfăptuiri
Alături de toți oamenii 

muncii din patria noastră, 
constructorii din orașul U- 
ricani aii primit cu o deo
sebită satisfacție și cu pro
fundă mîndrie patriotică 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., cu privire la reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în înalta func
ție de secretar general al 
partidului. Eroica activita
te revoluționară pe care, de 
peste cinci decenii o desfă
șoară zi de zi cu dăruire 
și - abnegație •''' ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre, conducător încercat al 
partidului și poporului ro-

Ștefan FAZEKAȘ, 
maistru constructor, brigada 
nr. 6 instalații a întreprinderii 

de construcții antrepriză
Valea Jiului

a avut loc încheierea anului școlar

Expresia copilăriei fericite
a în întreaga tară, 

\ încheierea anului 
'"^școlar în Valea 

Jiului s-a desfășurat sub 
semnul vibrantului me
saj adresat de secretarul 
general al partidului, to
varășul ’ ; NI CO LAE 
CEAVȘESCU, părintele și 
prietenul tinerei genera
ții, pionierilor, șoimilor 
patriei, școlarilor și tutu
ror copiilor țării, cu 
lejul împlinirii ă 35 
ani de la înființarea 
ganizației Pionierilor 
România. Mesajul 
tituie o fierbinte chemq-

Mircea BUJORESCU

din 
cons-

(Continuare în pag. a 2-a)

loc, 
și 
o

Or-
ȘÎ 

„Zilei pionie-

In prezența .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, sîm- 
băta dimineața a avut 
la Palatul Sporturilor 
Culturii din Capitală, 
grandioasă manifestare 
biliară prilejuită de 
de-a 35-a aniversare a 
ganizației Pionierilor 

sărbătorirea 
rilor".

Această sărbătoare, 
care au participat mii 

■ mii de pionieri, școlari 
șoimi ai patriei, tineri 
oameni ai muncii din Ca
pitală, s-a constituit în- 
tr-un vibrant omagiu adus’ 
patriei și partidului, se
cretarului său general, în- 
tr-o mărturie emoționantă 
ii dragostei și recunoștinței 
tinerei generații față de 
tovarășul N i ’c o l a e 
Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru 
grija îosî i ii << i are 1 ’ o 
poartă jentru minun î > 
condiții de muncă, viață 
și învățătură ce le-au fost 
create.

Acum, la aniversarea 
creării organizației revolu
ționare de masă a copiilor, 
în preajma marii noastre 
sărbător națî nalt si a 
Coi g sulu il XIII lea al 
partidului, tovarăși l Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat 

>19
■v.

Șt. NEMECSEK

de tînăra generație, 
întregul nostru popor 
nemărginită dragoste 

aleasă stimă, cu încrederea 
nestrămutată în triumful î- 
dealurilor socialismului și 
comunismului, cu hotărîrea 
fermă de a '’Urma neabătut 
exemplul luminos de pa
triot înflăcărat' și revolu
ționar consecvent al secre
tarului general al partidu
lui, de a asigura înflorirea 
continuă a României 
cialiste.

In aceste momente 
lemne, purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor adre
sează, cu toată căldura și 
ardoarea inimii lor, cele 
, lai profunde mulțumiri 
pentru Mesajul tovarășului 
Ni lae ( taușescu -dresat 
pioni iilor. șoimilor pa
triei, școlarilor - și tuturor 
copiilor țării, cu prilejul 
împlinirii a 35 de ani de 
la înf ii țarea Organizației 
Pionieriloi lin Ro sania 
exprimînd întieaga lor { 
titudine și hotărîrea de a 
urma neabătut îndemnurile 
mobilizatoare ale conducă- 
torului partidului și statu
lui nostru, de a «acționa 
• toati ’ai<” ea revoluțio
nară și tot entuziasmul pen-
(Continuare în pag. a 4-a)

Lucrări de deschideri 
și pregătiri în avans
Minerii sectorului V in

vestiții de la I.M, Rîlja 
raportează la sfîr.șitul 
primului semestru peste 
100 ml dc lucrări de des
cinderi și pregătiri în a- 
vans. Printre lucrările de 
o deosebită importanță pen
tru prezentul și viitorul 
minei Dîlja, finalizate în 
primul semestru din acest 
an, se numără străpunge
rea și punerea în funcțiu
ne a galeriei principale dc 
transport de la orizontul 
300. Totodată au fost ter
minate lucrările de pregă
tire aferente stratului 3 
din blocul ITI.

Dintre brigăzile care au 
obținut rezultate deosebite 
în muncă în primul semes
tru, amintim pe cele con
duse de minerii .Gheorghe 
Stoica, Alexandru Levay 
și Iiinu Năstase.
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j 0 nuntă fără probleme
ț A fost nuntă mare. So- fapt, aceasta a fost do- 
. —.1 ...— minerul Pe- rința și a socrului mare

(Urmare din pag. I)

i crul mare, 
-I tril IacOb, uir-,.
y să-i facă lui fiu-său
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sef de schimb si a na-
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tru Iacob, avea ambiția
t o șului mare — șef de bri 

nuntă cum n-a avut nici gadă, și a celuilalt briga- 
el. De invitat a trebuit 
să invite mulți ortaci. Fi
resc: a fost ani de zile șef 
de schimb la complexul

I
I
! i

dier, nuntaș și el, a celor
lalți invitați mineri în 
cele două brigăzi de elită 

_ ___ ......„ _ ale celui mai mare sec- . 
S, la cunoscutul frontalist tor al Lupeniului. Si so- | 
Constantin Popa de la luția au găsit-o tot ei, bri- ■

gadierii, împreună cu, 
conducerea sectorului. ) 
S-au sfătuit, au' împărțit i 
oamenii din fiecare bri- I 
gadă în două categorii — 1 
nuntași și nenuntași — și 
funcție de aceasta i-au re- ■ 
partizat pe schimburi. Mai 
precis cei care nu s-au 
dus la nuntă au venit la 
șut sîmbăta, în schimbu
rile II și III, și în schimbul 
I duminică, iar nuntașii, 
după ce au dormit, au lu
crat duminică in schimbu
rile II și III.

Programarea a reușit; ( 
a reușit și nun- i 
ta, iar ritmul ce lori 
două abataje n-a slăbit 1 
deloc, nici sîmbătă, nici ț 
duminică. Dimpotrivă. I 
Nunta, de fapt nici nu ’ 
era o problemă așa de 1 
complicată... pentru mine- l 
rii brigăzii de elită. (I.D.) ’

Lupeni. De aceea a și a- 
vut cinstea brigadierul să 
fie... nașul mare. Deci, 
din Josta lui brigadă a 
invitat ortaci mulți; a a- 
vut mulți invitați și de la 
complexul 10, din actuala 
sa brigadă, condusă 
Teodor Boncalo.

Dar tocmai de la invi
tați s-au ivit.,, problemele. 
Nunta a avut loc sîmbă- 
ta. Or, sîmbăta noaptea e 
încheiere de ciclu în am
bele abataje, iar dumini
că — doar e flux conti
nuu — mulți ortaci sînt 
programați la lucrările de 
revizii și reparații. Deci 
trebuie să fie apți de 
slujbă, să nu doarmă în 
picioare ca... după nuntă.

Tocmai aici era pro
blema: să reușească nun
ta pe deplin, fără să su
fere nici producția.

de

î

Documentele programați- tre. Prin continuarea poli
ce supuse dezbaterii înal- ticii de dezvoltare a bazei 
telor foruri de conducere tehnico-materiale a socie- 
ale partidului și statului, tații, modernizarea struc- 
ale democrației socialiste turilor economice și crește- 
cupjind prevederi deosebit 
de mobilizatoare pentru 
anul 1985 și cincinalul 
1986—1990. Se are în ve
dere creșterea producției 
industriale-marfă, în acest 
cincinal, cu peste 30 la 
sută, a producției nete cu 
57 la sută și a celei agri
cole cu 30 la sută. Pentru 
cincinalul Următor, crește
rile prevăd nivele de 3.3 la 
sută la producția industria- 
Iă-marfă, de 61 Ia sută la 
producția netă și 29 la sută 
ia cea agricolă. Sporurile 
venitului național, de 45 
la sută în cincinalul 1981— 
1985, și 44 la sută prevăzut 
pentru următoarea etapă 
exprimă. în sinteză, juste
țea orientărilor, a ritmuri
lor și proporțiilor stabilite 
pentru îndeplinirea tuturor

Instantaneu din moder
na unitate Fero-metal 
din Lupeni, reprezentativ 
vă pentru ritmul intens 
de modernizare a spați
ilor comerciale din acest 
oraș al minerilor.
Foto : T. ALEXANDRU
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obiectivelor dezvoltării mul- tîmpinăm acest eveniment 
tilaterale a patriei noas- cu rezultate mărețe în toa- 

~ ‘ " te domeniile. Să acționăm
în vederea întîmpinării 
Congresului al XHI-lea pu- 
nînd pe primul plan, în rului general al partidului 
centrul întregii activități, se desprind sarcini deosebi- 
realizarea ^planului pe acest pentru organizațiile de 

partid și colectivele de 
muncă din Valea Jiului.
Consemnăm aceasta întru- 
cît a fost subliniată din nou 
cerința întăririi bazei de 
materii prime și energeti
ce a țării. Colectivele mi
niere, avînd în frunte co
muniștii, sînt chemate să 
dea măsura angajării ple
nare a potențialului lor de 
gîndire și acțiune, asigurînd 
realizarea integrală a pre
vederilor cu privire la 
creșterea producției de căr
bune .punerea în funcție a 
noilor capacități și .moder
nizarea celor existente, spo
rirea productivității mun
cii și a eficienței economi
ce a activității de extrac
ție. Pe aceste căi. minerii 
Văii Jiului sînt chemați ea 
în anul aniversării jubileu
lui de la 23 August Si al 
Congresului al XHI-lea al 
partidului să obțină reali
zări superioare, să facă 
dovada înaltului atașament 
față de patrie și partid, fa
tă. de. eminentul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român. 
Minerul de Onoare al .țării.

rea productivității muncii 
vor fi asigurate mijloacele 
materiale și financiare ne
cesare progresului econo- 
mîco-sbcial al patriei, creș-

AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNE
terii nivelului de bunăstare 
al poporului

„Am adoptat în unanimi
tate toate documentele pe 
care ie-am dezbătut, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Acum hotărîtor este să 
trecem cu toate forțele la 
activitatea practică pentru 
realizarea tor". îndemnul 
secretarului general este a- 
dresat organizațiilor de 
partid, colectivelor de mun
că chemate să desfășoare o făptuirea lor. In strînșă le- 
activitate exemplară în a- 
cest an. „Sîntem în preajma 
celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
Iistfi, care a deschis calea 

tuturor marilor transformări 
revoluționare și făuririi so
cialismului în România, 

a subliniat tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Trebuie să îh-

an în toate sectoarele — 
în industrie, agricultură, în 
celelalte sectoare — îndepli
nirea sarcinilor de export

și a tuturor indicatorilor 
pentru acest an, precum și 
pregătirea temeinică a pla
nului pentru 1985“. Trasînd 
orientări judicioase, con
ducătorul partidului și sta
tului nostru s-a referit la 
necesitatea întăririi spiritu
lui de muncă al fiecărei or
ganizații, dezvoltării demo
crației de partid, participă
rii active a comuniștilor la 
adoptarea hotărîrilor și în-

gătură cu aceste dezidera
te, prin perfecționarea și a- 
dîncireă democratismului 
socialist. aplicarea au- 
toconducerii muncitorești 
și autogestiunii trebuie să 
sporească participarea tu
turor oamenilor muncii la 
înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economică și so
cială a întreprinderilor, la 
realizarea celorlalte preve-

Garanția viitoarelor 
noastre înfăptuiri

Expresia copilăriei fericite
(Urmare din pag. 1)

re, adresată celor mai ti
neri cetățeni ai țării pen
tru a folosi minunatele 
condiții de învățătură, de 
muncă și viață create de 
partidul și statul nostru 
socialist pentru a învăța, 
a-și însuși spiritul revolu

ționar al comuniștilor, de a 
fi cutezători, de a. privi 
înainte, cu încredere in 
forțele poporului, ale 
partidului, ale cauzei so- 

comunis-

florile bucuriei pentru 
florile vieții noastre — 
copiii. Copiii unei țări li
bere și independente, fru
moasă și bogată, copiii le
nei țări care știe, 
căler'i altundeva, 
crească vlăstarele în spi
ritul cinstei, muncii și o- 
meniei, cu dragoste de 
adevăr și de bine, eu vre
re de pace în suflet, cu
get și japtă.

ză în tăcere, „Media 10 
cu felicitări!" Frumoase 
și încurajatoare cuvinte,.

Ieri, la Școala generală 
nr, 1 din Petroșani, unde

ca ni- am participat la festivita- 
să-și tea de încheiere a anului 

am intîlnit copii 
părinți fericiți, 

ă l i . fericiți. In 
zi, părinți și eo-

partidului, ale 
cialismului și 
mului. I

deri din programele Șde 
creștere a productivității 
muncii, rentabilității și 
eficienței economice.

Din cuvîntările secreta-

care au intrat in istorie 
sui> denumirea'' atît <de 
semnificativă de. Epoca 
Ceaușescu, în toate locali
tățile Văii Jiului s-au ri-.1 
dicat noi..și importante e- 
dificii, mii de apartamente 
în blocuri de locuințe, șpoli 
și grădinițe, spitale și po

liclinici, case de cultură și 
cinematografe, s-a .' cons
truit mai mult decît orieînd.

. Avem în fața noastră un 
amplu program de investi
ții prin înfăptuirea căruia 
orașul Uricani va cunoaște 
o .dezvoltare impetuoasă și 
se va ridica la nivelul, ma
rilor centre urbane și indus
triale. Sîntem7 ferm hotă
rîți să înfăptuim neabătut 
sarcinile ce ne revin. Strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
constructorii își vor aduce 
întreaga contribuție la în
făptuirea programului de 
dezvoltare social-economi- 
că a țârii, , avînd convinge
rea fermă 
tovarășului 
Ceaușescu 
funcție de

(Urmare din pag. I)

inâri, constituie pentru în
tregul nostru popor ..cheză
șia dezvoltării și înfloririi 
multilaterale a patriei so
cialiste. încă din fragedă 
tinerețe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si-a dedicat via
ța înfăptuirii nobilelor i- , 
'dșal'Uri de libertate socia
lă și națională, dovedind în 
toate împrejurările înalte 
calități de organizator si 
conducător al maselor, ca
lități care s-au manifestat 
cu o inegalabilă strălucire 
iii eroica epopee revoluțio
nară a construcției socialis
te in România, îndeosebi 
după7cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Cu inimile pline de sen
timente de aleasă stimă și 
prețuire, de profundă min- 
drie patriotică pentru cel 
mai iubit fiu al poporului, 
ctitorul României socialiste, 
înflăeărațuT patriot și stră
lucitul revoluționar care 
este ., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne exprimăm și 
noi, constructorii, deplina 
adeziune față de Hotărîrea 
plenarși C.C. al P.C.R, pri
vind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului. In anii

devenit ;adevărate uzi- 
subterane, ' iar munca 

minerilor este- mai spprn.i- . 
că si mai ușoară. Odată cu 
dezvoltarea și modernizarea 
prpcesului cje'.'extracție, 
s.-au petrecut schimbări 
fundamentale și ih viața 
localităților noastre, în 
viața' minerilor care benefi
ciază de o grijă deosebită 
din pârlea’conducerii parti
dului și- statului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
personal. Iată temeiurile ■ 
care stau la baza acordu
lui nostru deplin, unanim, 
față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R, cu. privire la 
realegerea de către Con
gresul ăl XI!l-ie,i în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului a tova-? 
rășului Nicoiae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiu- " 
nii noastre, conducătorul 
încercat al partidului și 
poporului român.

Brigada pe care o eon- 
duc lucrează în mod cons
tant cu o productivitate a 
muncii de f>—-10 tone/post, 
cu cite 1—2 tone peste pre
vederi, ceea ce ne-a asigu
rat să realizăm în abata
jul nostru frontal o pro
ducție suplimentară în 
prima jumătate a anului 
de peste 6000 tone de .. căr
bune. Puternic angajați în 
întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea aniversării Eli
berării și Congresului al 
XHI-lea al partidului, șîn- 
tem ferm hotărîți să ne 
dezvoltăm succesele de pî- 
nă acum, să ne sporim

: contribuția la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

au 
ne

școlar, 
fericiți, 
d as c 
aceeași 
pii au adus, de „Ziua în.- 
vățîitorului", un . omagiu 
fierbinte celor cu vocal ia 
de a. modela oameni, de 
a cizela conștiințe; 
care ne pun prima 
i n min ă con clei ul, 
mînd în amintirea noastră 
ca primii părinți spiri
tuali. începe vacanța, cu 
bucuriile ei, cu șantierele 
de muncă patriotică ale 
elevilor, cu minunatele 
tabere de vacanță, cu va
luri de mare și cu aerul 
ozonat al munților, toate 
acestea, și multe. altele, 
fiind o expresie a copi
lăriei -fericite pe care o 
trăiesc vlăstarele Roma
nei socialiste.

că realegerea 
Nicolae 
în suprema

__ ..... .... partid, consti
tuie garanția sigură a dez
voltării și înfloririi multi
laterale a patriei noastre 
pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismu
lui, ' ■- ■' . r

eri, înlr-o atmosfe
ră vibrantă, în în

treaga V ale a Jiului,, 
în toată țara, a fost sărbă
torită cum se cuvine în
cheierea anului școlar. 
După un an de muncă și ' 
învățătură, după un an 
de strădanii comune ale 
profesorilor și elevilor, a- 
le părinților, a venit vre- 

' mea bilanțului. Iată-i. 
Nostalgia coronițelor de 
flori de pe frunțile .lor 
ne aduce aminte de laurii 
de pe frunțile învingăto
rilor. Premiații sirii fe
riciți, părinții lor jubileu-

celor 
dată 

rămî-
ori intr-une puține 

an se poate vedea 
b atmosferă atît 

de încărcată de sărbătoa
re, de semnificații. Mii de 
copii pe străzi, îmbrăcați 
în haină de sărbătoare, 
mii de părinți emoționați, 
cu lacrimi de satisfacție 
în ochi, ieri s-au cumpă
rat tone de flori multico
lore, în autobuze se mai 
păstrează încă parfumul 
lor. Florile recunoștinței,

D
Rezultate ale vredniciei

(Urmare din pag. I)

Iosif Stern, Vasile Lupu- 
lescu. Ștefan Bartha, Vio
rel Buță, Liviu Bodea și 
alții. Sînt rezultate card 
atestă mobilizarea colecti
vului de la I.U.M.P. pentru

realizarea . programului 
prioritar de mecanizare a 
mineritului, pentru ușura
rea muncii minerilor, pen
tru creșterea productivită
ții muncii în unitățile mi- 
niere. f-A. ri,;ri

I 
I

dorului'1, actorul Tudor 
Gheorghe, se va afla din 
nou in Valea Jiului, in
tr-un recital extraordi
nar, ce va fi susținut luni 
(orele 18 și 20) pe scena 
Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
și marți, la clubul mun
citoresc din Vulcan (17) 
și Palatul cultural 
Lupeni (20). (I.V.)

EXPOZIȚIE. Incepînd 
de marți, Muzeul mineri
tului din Petroșani va 
găzdui o expoziție de pic- 

Neîntrecu- tură în ulei, cuprinzînd 
tul menestrel a) „curților lucrări semnate de artiș

MOARA DE AI’A. L.i 
Bărbăteni, pe stradă Tu
șului nr, 1, cetățeanul 
Gheorghe Marina și-a a- 
menajat, cu forțe proprii, 
o moară de apă. Este o 
inițiativă lăudabilă care 
dovedește, încă o dată, 
că numai ce nu vrea o- 
mul nu poate face. 
(M.B.) 
. RECITAL.

din

hi plastică El za Hi rea n 
(I.V.)

REPARAȚII. S-au în
cheiat recent lucrările de 
reparații curente și la cea 
de-a doua linie de pro
ducție a secției nr. 3 Li- 
vezeni a Fabricii de mo- 
rărit și panificație. De 
luni, secția va produce la 
capacitate. Sîntem astfel 
asigurați că se va îmbu
nătăți calitatea pîinii și 
ritmicitatea aprovizionării 
populației. (I.V.)

• EXCURSIE. Clubul 
sindicatelor din Lonea 
organizează în prima par

te a lunii iulie o intere
santă excursie cu autoca
rul, pe ruta Hațeg —• O- 
răștie — Alba Iulia — 
Blaj. Cei 44 de turiști au 
posibilitatea să viziteze 
muzeele și monumentele 
istorice 
jnintit, 
nea va 
neața 
(G.B.) _

Rubrică realizata de 
Mircea BUJORESCU

de pe traseul a- 
Plecarea din Lo- 
ăvea loc în dimi- 
zilei de 5 iulie.

Se naște ti istorie
(Urmare din pag. I)

vram Cocă,; Mircea Rus, 
Andrei Faluveghi, Gheor
ghe Jiga, Iosif Toth, Ion 
Murdare și Dumitru Gă- 
getm — cunoscut pentru 
numeroasele sale inovații.
A doua brigadă este pro

filată pe „diverse” și este 
condusă de Pavel Alicu. 
Si rezultatele acestei for
mații sînt remarcabile. 
Ies în evidență, comuniș
tii Abel Bîrlea, Romeo 
Găină, Grigor e Popescu,

Vaier Suclu. Alexandru 
Kovacs și Dumitru Cos- 
tache".

Rezultatele acestui co
lectiv sînt prezentate cu 
■modestie în fraze. simple, 
prea puțin romanțate. Ele 
indică fără echivoc fap
tul că ne aflăm în fața 
unor oameni harnici, ho- 
tărîți să dăltuiască o isto
rie a atelierului lor, chiar 
dacă betonul pilonilor din 
hală a făcut priză cu nu
mai cîțiva ani în urmă.

(Va urma)
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Vatră de istorie

Romanii în Valea Jiului (II) be fa o duminică fa ai fa
1

In articolul precedent 
am citat istorici Care au 
afirmat că * împăratul 
Traian a fost, înainte de 
toate, ostaș; cel mai mare 
ostaș al Romei. Cu un a- 
semenea ostaș în frunte, 
armata romană cunoștea 
un devotament-și o disci
plină rar întâlnite în is
torie. Ostașul roman cu
noștea și respecta atît le
gile războiului eît și pe 
ale păcii și încălcarea lor 
se pedepsea cu deosebită 

.. asprime. ■ ;
De pacea încheiată în

tre Traian și Decebal în 
toamna anului 102 e.n. 
s-au bucurat și dacii în- 
genUnchiați și romanii 
învingători. Solii dacilor 
ați fost trimiși la Roma 
să ducă mesajul de pace 
peritru a fi întărit și de 
senatul roman. ’

Ostașii romani s-au bu
curat de pace pentru că 
nici lor nu le surîdea să 

• continuie atacul Sarmi/e- 
getusei încă o iarnă în 
munți, unde dacii erau 
la ei acasă, cunoscînd 
toate cărările, desișurile 
pădurilor, adăposturile și 
prăpăstiile înălțimilor 
Carpaților.

Dacii jicni — deși n-au 
mai găsit în vetrele lor 
decît cenușă și grohote 
și au trebuit să-și înjghe
be în grabă, fiind în cap 
de iarnă, adăposturi pen- 

’ tru familii și animale și 
să plece cu turmele în 

. tfanshumanță la șes ca 
să nu piară din lipsă de 

! furaje — se bucurau a- 
: Tind, pentru moment, si- 
'1 guranța păcii. în liniștea

—

Literatură de anticipație

Monstrul de nisip (I)
Geana de foc de după 

uriașa explozie mușcă ni
sipul; îl devorează pur și 
simplu, iar asta se petrece 
la numai cîțiva metri în 
fața ei. Zadarnic însă, du
nele își continuau dansul 

■ a si cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. Nisipul se 
apropia în unduiri ușoare, 
încet; -foarte încet, dar si-

...sur.;
„Să arunc o piatră. Ia te 

uită, au și' înghițit-o! Au 
măcinat-o pur și simplu. 
Totul în acest, „ocean** es
te adus la același numitor 

- comun. In ; curînd și 
eu... voi fi doar o sume
denie de. particule antre
nate în această vie mișcare 
ondulatorie**. Cutremura
tă de acest gînd, zjmbi 
amar si trist, dar zîmbi.

1 Auzi un șuierat ascuțit în 
cască; unica ei apărare îm
potriva radiațiilor ucigătoa
re ale Soarelui acestei pla
nete fără nume. Cei de sus 
încercau să ia legătura cu 
ea.. Din nefericire, undele 
telepatice erau prea slabe, 
și chiar dacă nu ar fi fost, 
era conștientă că nu ar fi 
avut destulă putere ca să 
le răspundă. Se așeză, cu 
un aer de resemnare, aș- 
teptînd sfîrșitul care se 
apropia implacabil odată 
cu această „jivină** nisi
poasă. Ce monstru!

Cîțiva pași. Atît o mai 
despărțeau. încă o încer
care cu unda de foc, sin
gura ei armă împotriva 
morții, dar fără nici un 
rezultat. Cercul se strîn-

EPIGRAME
STUDENȚEASCA RĂZBUNAREA

— Mi-am gîndit îndelung GURMANDULUI
proiectul Toată viața, să știi vere, 

V-a răspunde cu sfială Am mîncat; ăsta mi-e
— Și-am ales dintre scopul:

mașini Tensiunea din artere,
O combină... muzicală. Vreau să-i spargă

Nicolae BOB, stetoscopul,
student Viorel AVRAM

căreia puteau să-și refacă 
gospodăriile.

Strategia cerea, în mod 
obligatoriu, așezarea unei 
garnizoane romane :. în 
Valea Jiului, adică trupe 
de ocupație. Dacia nu era 
declarată provincie ro
mană și cetățenii ei „de- 
diticii peregrini**, cum e- 
râu tratați luptătorii ca
re se opuneau pînă la 
capăt cu forța armelor
••••■■•■■■■■■

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

împotriva romanilor și 
erau supuși tară condiții.

Relațiile dintre ostașii 
romani și dacii localnici 
erau, deocamdată, condu
se după legile păcii. Timp 
de aproape trei ani (102 
—105 e.n.j pînă s-au re
luat ostilitățile între De
cebal și Traian, romanii 
au avut răgazul să se or
ganizeze cum au putut 
mai bine atît în Valea 
.Jiului cîț și în castrele 
din munții din preajma 
Petrilei, de pe Vîrful lui 
Pățru. Comărnicel .și Ji
goru, iar autohtonii .daci
să cunoască năravurile 
romane și să se obișnuias
că, de bine de rău, eu e- 
le. In felul acesta avem 
toate motivele să conside
răm ocupația romană pe 
meleagurile noastre înce- 
pînd din anul 102 e.h. și 
durînd un răstimp de 
172 ani, pînă în anul 274 
e.n Retragerea garnizoa
nei române din Valea 

gea mereu...' mereu. Fără 
drept de apei. Ce avea 
să-și întipărească în me
morie? Care va fi ultima 
imagine a vieții sațe? O- 
rizontul îngust, redus mult 
de viziera căștii? Arătarea 
aceea scheletică, învelită în 
felii albastre, chinuitor de 
albastre, care se putea în- 
tr-un fel asemăna ■ cu frun
zele unui copac? Cerul vi
nețiu: al minusculei plane
te fără nume? . Unicul ei 
locuitor care „devorează**: 
totul? Toate la un loc... sau 
nimic. Ii era cu totul indi
ferent. din moment ce nu 
erau.imagini ale, PLANE
TEI ALBASTRE. Cu gîn- 
dul aiurea, simți fulgeră- 
toărea atingere a monstru
lui de nisip. Ii „devoră** 
costumul de protecție la 
nivelul degetelor. Atinge
rea aceea. Se așteptase să 
fie uscată, fierbinte. Dar 
nu... nu era decît o atin
gere rece și alunecoasă. 
Contactul nu-i produse nici 
teamă, nici g r o a z ă. 
Doar o greață ciudată, o 
greață care îi răscolea mă
runtaiele. Îngrozitor lu
cru! Să m o r i pe 
o planetă străină, cu coor
donatele încă nestabilite. 
Cine va pune aici măcar 
un semn, un semn al tre
cerii într-o altă stare a 

materiei și morții sale?
. (Va urma)

Camelia ANIȚA, 
cenaclul de literatură de 

anticipație tehnico-țtiințifică 
„Ophiuchus"

Casa de cultură Petroșani

Jiului nu s-a putut face 
decît cu ultimele trupe 
care au asigurat trecerea 
prin pasul Vîleari spre

- Dunăre.
. Despre tranzitul de oa

meni, animali' și mărfuri 
și despre importanța pe 
care o acorda guvernato
rul roman de la Ulpia 
Trai ana acestei artere de 
circulație, ne dăm seama 
din grija manifestată pen
tru asigurarea lui. Dru
mul acesta lega Drobcta 
de la Dunăre prin locali
tățile de azi Cătunele 
(Mehedinți), Rovinari, Tg. 
Jiu (Gorj) prin Valea 
Jiului spre capitala Da
ciei romane, Ulpia Tra- 
iana, din Valea Hațegu
lui. Eța un drum bine 
întreținut și apărat de 
garnizoanele din castrele 
de la Drobeta, Puținei, 
Cătunele, Vîrfu, Bumbe.ști, 
Petrila, Jigoru..., fiind un 
drum scurt și mai sigur, 
pentru transporturile bo
gățiilor Daciei spre Ro
ma. ■ '•

Mulți daci care, nu se 
supuseseră puterii romane 
instalate în Dacia se re- 
fugiseră în munți de unde 
organizau atacuri împotri
va caravanelor de trans
port, dînd mult de furcă 
guvernatorului roman. A- 
tacurile așa numiților 
„latrones** obligau pe ro
mani să așeze < astei’ cit 
mai dese pe drumurile 
principale, cu garnizoane 
puternice, în care trupe
le decavalerie (ălâe) a- 
veau un rol preponderent.

(Va urma)
Prof. M. HAND
_________ J

Mic îndreptar pentru...
(CRONICA RIMATA) J

concedii

) VABA asta, cu candoare,
ț ne învăluie cu soare, -
i clupă-o primăvară-n care
I el a fost, puțin, absent,
j lucru cert și elocvent,
i care ne-a șocat strident.
I (Și-aici, credem, că remediul
5 nu e nici un tratament, ;
ț ci, cred c-ați ghicit... CONCEDIUL')
J Unul, căruia, nevasta
) e geloasă, foc și basta
i și-l acuză că-i plac toate:
l blonde, brune, platinate,
! grasele sau slabele...
I _l-a lăsat să plece singur, 

câ pleca Ia... BABELE.
Unul care „s-a ajuns" 
și e cu nasul pe sus, 
cu toții i-au recomandat 
ca să plece-n... RETEZAT.
Fotbalistul din vecini, 
de vreo două săptămini 
a plecat așa, hai-hui, 
la POARTA... SĂRUTULUI.

Pentru cile se oferă,
preferințele diferă,
într-o altă manieră:
El e singur la SINAIA. _ 
rătăcind pe vîrf de munți, 
ea-i plecată la... MAM. AIA, 
...care stă în VĂSCAUTI,
In sezon, la SÎNGEOR7.-BAI, 
nu-și urmă familia.
(El preferă doar la FELIX, : :
că e și... OTILIA)
Gestionarul de alături,
(o fire cam tăinuită) 
e la... LUNCA BANULUI, 
ci e bine..- denumită.
Intr-o vară trecătoare, 
să se-bdihnească puțin, 
unu-alege DEALUL M ARE, 
că c o... marcă de vin.
Zice unul ce-a-ntocmit.
despre vinuri, un . ompendiu:
..Cel mai acru soi de vin 
cite, cert: VIN DIN... CONCEDII ".

Mircea ANDRAȘ

In cadrul clubului de 
speologie „Piatra Roșie* 
Petroșani a luat de curînd 
ființă un echipaj profilat 
pe acțiuni de refacere a 
marcajelor ele pe traseele 
turistice. Asemenea acțiuni 
au mai fost întreprinse cu 
ani în Urmă. Cu ocazia 
„Ștafetei Carpaților** din 
anul 1981. colectivul repre
zentativ al județului Hu
nedoara — membri ai clu
bului speologie — au re
făcut marcajul pe tra
seul nr. 17 alpin (cabana 
l.E.F.S. — lacul Gîlcescu), 
iar. în continuare traseul 
a fost marcat pînă la O- 
bîrșia Lotrului, cu ocazia 
aceleiași acțiuni, de către 
un echipaj al județului Si
biu. ; ; r ■■

Membrii noului echipaj 
constituit in Vale (Alexan
dru Kovacs, Ludovic Ol- 
tan, Alin Gușat, Vasile Io- 
nescu. conduși de iniția
torul acestei idei Ion Vla
dislav) au și întreprins de
ja cîteva reușite acțiuni. 
Ei au realizat refacerea 
marcajelor pe traseul nr. 
2 (Petroșani — Liv.ezeni 
- - Valea Sălătruc — caba
nei Rusuț, acțiune desfășura
tă în luna aprilie a.c. E- 
chipajul a început, de a- 
semenea, și desfășoară Jn 

Cititorii fotografiază
Zi toridă Ia ștrandul termoficat „Energia** Paroșeni. 

Foto : Francisc NEMETH

prezent refacerea marcaju
lui pe traseul nr. 7 (Gara 
Lainici — Fața Babei — 
M. C'heafa — Piatra Arge- 
lelor — Vf. Recii — Șaua 
PrisloapelOr — Stîna Mor- 
mintul Florii traseu va
rianta A). Marcajul pe a- 
cest traseu turistic este 
refăcut în prezent pînă

•
Sugerăm elevilor o 

modalitate de petrecere 
plăcută și utilă a zilelor 

de vacanță

în Vf. Recii. S-au plantat 
2 stîlpi metalici cu indica
tori, s-au înlocuit și vop
sit alți 2 stîlpi din cei e- 
xistenți, iar pe o bună por
țiune din traseu a fost îm
bunătățit marcajul prin 
tăblițe metalice vopsite, ce 
au fost aplicate pe arbori. 
In zonă sînt pregătite ma
terialele necesare în vede
rea finalizării traseului în 
perioada a 11-a a acțiunii, 
cînd echipajul va fi com
pletat cu noi membri, e- 
ventual sprijinit de elevi 
și pionieri în vacanța ma
re din această vară.

In planul de activitate al

I

I 
I

V
ț 
r

j:

ai turistului
echipajului mai este pre
văzută refacerea marcaju
lui pe traseul nr. 5 (Gara 
Pietrile Albe — Defileul 
Jiului — halta C.F.R. km 
110 pînă la intersecția cu 
traseul nr. 7).

In cadrul acțiunii națio
nale „Asaltul Carpaților** 
programate să se desfășoa
re sub egida Consiliului 
Național al Organizației 
Pionierilor, cu sprijinul or
ganizațiilor județeană și mu
nicipală ale pionierilor, a- 
ceste acțiuni le vom extin
de în perioada estivală, în 
vederea diversificării și 
amplificării lor. Ne propu
nem punerea în lucru și a 
altor trasee turistice din 
Munții Paring, Sebeș, Re
tezat în vederea trasării 
(sau refacerii) unor mar
caje de orientare turistică. 
Trebuie avut Jn vedere că 
aceste acțiuni merită â fi 
sprijinite, că ele sînt de o 
necesară utilitate, fiind o 
primă măsură de prevenire 
a rătăcirii și accidentării 
turiștilor ce străbat poteci
le munților noștri gdmirin- 
du-le neasemuitele frumu
seți.

Romulus VENȚEL, 
membru in Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor

Din anecdotele 
științei
• r'-v';

Un dentist, care în anul 
1813 reușise să execute o 
operație fără durere cu aju
torul vaporilor de eter, a 
declarat că succesul tre
buie atribuit... undelor 
magnetice personale.

'' j

Cîștigîndu-și viața ca 
muzicant într-o orchestsă 
ce concerta seara în sta
țiunea balneară engleză 
Bath, astronomul Wiliam 
Herschel profita de pauze
le orchestrei pentru a cer
ceta cerul prin telescopul 
construit de el. Așa a fost 
descoperită planeta Sa
turn 1

„Leonardo da Vinci, a 
formulat principiul parașu
tei, dar a renunțat să o 
construiască din cauză că 
și-a dat seama că pc timpul 
lui nu existau încă avioa- 
nele!“.

' : Culese de
ing. lire BREBEN

Fotbalistică 
în,., dactiiogafe

După un șut see, scopul 
devine: uzu-Nero.

După ce a tentat adver
sarul a tasat cu latul.

Masa cu patul dă efect 
minim. '

Batonul a fost masat* la 
centru. ? • k _

Pentru a juca fotbal îți 
trebuie o minte, o buză, 
chilot și gheme (dar nu 
de... Tilmaciu). "

Militarii sînt în posesia 
galonului.

Oaspeții s-au. : prezentat 
la teren cu un galon... de 
apă.

Atacanții oaspeților au - 
expediat pe adresa local
nicilor 10 buturi, din care; 
doar nouă au ajuns ia des- 
tipâție.f ‘ i . r.'': .

prof. Ioan-Ernest ILEA,
Violeta ILEA ș
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Grandioasa manifestare jubiliară 
prilejuită de cea de-a 35-a aniversare 

a Organizației Pionierilor 
și sărbătorirea „Zilei pionierilor”
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(Urmare din pag. 1)

țru a servi poporul, cauza 
bunăstării și fericirii sale, 
independența și suveranita
tea patriei.

Copiii țării s-au angajat 
solemn în fața secretarului 
general al partidului de a 
munci cu pasiune și dă

ruire pentru a deveni demni 
și cutezători constructori ai 
socialismului și comunismu
lui, răspunzînd astfel mo
bilizatoarelor chemări din 
Mesajul ce le-a fost adresat 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de a învăța cu 
pasiune, de a-și însuși cele 
mai noi cunoștințe din do
meniile științei și tehnicii, 
de a se pregăti permanent 
pentru muncă și viață, de 
a face totul pentru gloria 
poporului și înflorirea pa-' 
triei.

Ora 11,00. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu sosește, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la Palatul Spor
turilor și Culturii.

Miile de participanți la 
manifestările prilejuite de 
aniversarea Organizației 
Pionierilor din țara noastră 
fac secretarului general al 
partidului o primire în
suflețită emoționantă, plină 
de bucurie. In vastul parc 
ce înconjoară Sala Sportu
rilor și Culturii răsună pu
ternice aplauze și urale. 
Este aclamat cu putere, în- 
tr-o îmbinare simbolică, 
numele partidului nostru 
Comunist și al secretarului 
șău general, al patriei noas
tre socialiste.

’’ Pe esplanada din fața să
lii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați cu deosebit respect și 
multă căldură de tovarășii 
Nicu Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., 
Poliana Cristescu, președin

tele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, și 
Tudor Mohora, președintele 

^Consiliului U.A.S.C.R.
Pionieri și șoimi ai pa

triei oferă frumoa
se buchete de flori: 
' j în continuare, are loc ce- . 
remonia îriinînării tovară

șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
a diplomei de onoare, a 
insignei jubiliare și plache
tei omagiale instituite cu 
prilejul aniversării a trei 
decenii și jumătate de la 
constituirea primelor de
tașamente de pionieri.

Președintele Consiliului 
Național al Organizației 
Pionierilor invită, apoi, pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușeseu, pe ceilal
ți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, să 
viziteze expoziția „35 de 
ani de la crearea Organi
zației Pionierilor".

Prin imagini, cărți, do
cumente de epocă, sint pu
se în evidență .tradițiile 
mișcării de copii din Româ
nia, momentul constituirii 
prin grija partidului, a 
Organizației Pionierilor, 
Sint ilustrate sugestiv prin
cipalele momente din acti
vitatea și lupta tineretului 
român, a copiilor, în anii 
imediat următori creării 
Organizației Pionierilor, în, 
procesul de înnoire și în
florire a societății româ
nești. Activitatea organi
zației purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, ca școală 
minunată de formare a co
piilor, a constructorilor de 
mîine, este oglindită în ex
poziții prin imagini ale fo
rumurilor pionierești, ale 
participării copiilor la am
plul proces instructiv-edu- 
cativ desfășurat în țara 
noastră. Este marcată, de 
asemenea, distinct, consti
tuirea în 1976, din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Organizației 
Șoimii Patriei, ca expresie 
a unității și, continuității 
procesului de educație co
munistă patriotică, revo
luționară a copiilor de la 
cea mai fragedă vîrstă.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezenta
te de către pionieri expo
nate ce ilustrează grăitor 
preocuparea școlii noastre 
pentru formarea aptitudi
nilor practice, dezvoltarea 
pasiunii pentru tehnică și

pentru alte activități pro
ductive. Aceste preocupări 
sînt puse în lumină în ca
drul expoziției de aspectele 
privind activitatea celor 
peste o sută de mii de cer
curi tehnico-aplicative 
existente în școli și case a- 
le pionierilor și șoimilor 
patriei din întreaga țară, 
de rezultatele participării 
la activități de muncă pa
triotică, sportive și turisti
ce, de pregătire pentru apă
rarea patriei,

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să ia parte la 
spectacolul omagial „Co
piii României trăiesc un 
v îs de aur“.

Spectacolul, de o înaltă 
ținută artistică, de o pu
ternică forță emoțio
nală, răsplătit în numeroa
se rînduri cu vii și susți
nute aplauze, a ilustrat 
cu pregnanță semnificația 
acestui eveniment din via
ța pionierilor, ă întregii 
țări. Acest amplu poem 
literar-muzical coregrafic 
a evocat momente de sea
mă din activitatea Orga
nizației revoluționare de 
masă a copiilor care de-a 
lungul celor 35 de ani a 
existenței sale, a format 
cadre de nădejde ale parti
dului și statului, munc’- 
tori și specialiști de înaltă 
competență, oameni de ști
ință și cultură de înalt 
prestigiu și care șe afirmă 
astăzi câ un puternic fac
tor de educație comunistă 
a copiilor, integrîndu-se 
activ în viața social-polili- 
că a țării.

In sală domnește o at
mosferă însuflețită, entu
ziastă, tinerească. Minute 
în șir sînt scandate urări 
la adresa partidului, a se
ci etarului său general.

După încheierea specta
colului un mare grup de 
pionieri și șoimi ai patriei 
s-au apropiat cu dragoste 
și emoție de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu, 
dăruindu-le frumoase bu
chete de flori. Toți cei pre- 
zenți la această scumpă

sărbătoare a copiilor acla
mă îndelung pentru patrie 
și partid, pentru secreta
rul său general.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
copiilor, tuturor realizato
rilor acestui reușit specta
col omagial le-a fost oferit 
cu căldură în semn de a- 
preciere, un frumos coș cu 
flori.

în această atmosferă de 
vibrant entuziasm, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului părăsesc sala, par- 
curgînd apoi, pe jos, aleea 
principală a Parcului Ti
neretului.

Pe întregul traseu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpinați cu ace
leași sentimente de aleasă 
stimă și prețuire. Pionieri, 
școlari, șoimi ai patriei, ti
neri și oameni ai muncii 
din Capitală au transfor
mat aleile principale ale 
parcului intr-un adevărat 
culoar viu.

Prin vers, melodii și 
dans se dă expresie bucu
riei de a crește și a se for
ma ca demni cetățeni ai 
patriei, de a deveni cons
tructori de nădejde ai so
cialismului și comunismu
lui.

Ca o încununare a a- 
cestei atmosfere vibrante, 
de aleasă sărbătoare, pe 
platoul de la ieșirea din 
parc pionieri și tineri îm- 
brăcați în costume națio
nale alcătuiesc ® imensă 
„Horă a bucuriei", în care 
sînt invitați să se prindă 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de 
la miile de copii, de la 
toți cei prezenți la emoțio
nanta manifestare prile
juită de aniversarea a trei 
decenii și jumătate de la 
crearea Organizației Pio
nierilor din patria noastră.

(AGERPRES)
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PETROȘANI — 7 
iembrie : Atenție la gafe; 
Unirea : Trei scrisori se
crete; Parîngul : Domni
șoara Noorie. ț

LONEA: Curcubeu]
celor 7 speranțe.

VULCAN: Valul verde.
LUPENI: Limita do

rințelor.
URICANI:

I-II.

TV

INVĂȚAȚI ȘI DIN 
GREȘEALA ALTORA
Aflîndu-se la volanul 

autoturismului 2 UD 3872, 
Zamfira Pin iu din Uri- 
cani, a intrat în depășire 
pe trecerea de pietoni. 
Fiind oprită din eursă 
pentru greșeala comisă, 
în loc să-și recunoască 
vinovăția, a avut o com
portare necontrolată față 
de agentul de circulație. 
Deși poseda permis de 
conducere doar de 4 luni, 
iată că acum, 3 luni La> 
fost retras dreptul de a 
conduce autovehicule pe 
drumurile publice și are 
timp de meditație asupra 
greșelii săvîrșite și asu
pra' comportării. Din gre
șeala ei, pot învăța șî 
alți conducători auto, 
care de multe ori se gră
besc și uită să respecte 
regulamentul de circula- 
ție.

UN ACCIDENT CARE 
PUTEA FI EVITAT

Conducătorul auto
Prian Francisc Iosif cir- 
culînd cu autobasculanta 
31 HD 7847, pe traseul 
Petroșani —■ Cîmpu lui 
Neag, din orașul Vulcan 
ia în cabină o pasageră 
cu care începe să discute. 
Discuția purtată îi dis
trage atenția și comite un 
grav accident de circula
ție, avariind serios auto
basculanta, iar pasagera 
s-a ales cu un picior frac
turat. Lui Iosif Prian i-a 
fost anulat permisul de 
conducere și va- suporta 
rigorile legii. Desigur a- 
efest grav accident putea 
fi evitat dacă conducăto
rul auto acorda mai mul
tă .atenție autovehiculului 
pe care îl conducea decît 
pasagerei. luată de ocazie.

NU AVEȚI NIMIC DE 
SPUS ?

Vineri, 29 iunie, parca
rea de la piața agroali- 
mentară a orașului Petro

șani era plină de autove
hicule care, sigur, între 
orele 9,15 și 10.15, trebu
iau să fie cu totul-în altă 
parte. Iată și numerele de 
înmatriculare ale acestor 
autovehicule (unele din
tre ele lăsate cu ușile des- 
chise si neasigurate) : 21 
DJ 2998, 31 HD 3793, 21 
HD 4071, 31 PH 594, 21
JID 2515, 31 HD
7780, 21 ' HD 4046, 31
BC 7617, 31 HD 1513, 21
HD 793 și 31 HD 7777. A- 
gentul de circulație și-a i 
făcut datoria, dar condu- i 
cerile întreprinderilor pro- ; 
prietare ale acestor auto
vehicule nu au nimic de 
spus ?

' *
Duminică, 1 iulie a.c., 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală, înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

Cvi-oiUt DE REDACJIE «osii UALAN. oon DUBEK, Oonn 6HEIA ion 
MUSi«i«. Simion POP - redoctc sei, leodor RUSU - -euoctor șei adiuncl. 

lomo 1 AI ARCĂ

însemnări! de scri- 
, itor „De Ziua pio

nierilor și a învă
țătorului", rubricile 
„’Țelesport" și „Sec
vența telespectato
rului".

17,55 Imagini din Burundi. 
18,30 Priveliști canadiene.j. menții —_
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p c.)
19,20 " • • - - ■

Carnaval,

«
1 iulie

Au.

1
I
I
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Copiii României tră
iesc un vis de aur. 
(c.). Spectacol fes
tiv.

20,05 Film artistic „Tatăl 
risipitor". (c.) Pro
ducție a studiouri
lor cinematografice 
„București". 
Varietăți 
distractive. 
Telejurnal.

2 iulie

21,30

21,50

muzical- 
(c.) 
(p.c.)

Pe urinele lui 
gust 23. 
Almanahul familiei. 
De strajă Patriei. 
Viața satului, (p.c.) 
Muzica pentru toți. 
Lumea copiilor.

Telefilmoteca < de 
ghiozdan. Pistruia
tul. Episodul 6. (c.) 

13,00 Telex. 
13,05 Album duminical :

Din sumar: muzică 
și umor, desene ani
mate, muzică în i_
magini, reportaje, 22,20

8,30

10,00
11,15
11,45
12,40

(p.c.)Telejurnal.
Actualitatea în e- 
conomie.
Copiii — vigoarea și 
tinerețea națiunii. 
Puterea acestui pă- 
mînt. Emisiune de 

muzică și versuri.
20,55

20,35

20,45

21,15
21,45

21,55

Invățămînt — anul 
40.
Tezaur folcloric, (c.) 
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Telejurnal, (p.c.)
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Întreprinderea de utilaj 
MINIER PETROȘANI 

ÎNCADREAZĂ direct sau prin
TRANSFER:

■ muncitori necalificați — bărbați, în
tre 24—40 ani, pentru activitatea de transport

■ forjor . .
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 sî Le
gii nr. 57/1974.

TESÂTOBU UIMI
RECRUTEAZĂ ABSOLVENȚI A 10 CLASE 

pentru înscrierea la Școala profesională 
din cadrul Liceului textil Hunedoara.

Se asigură cazare și masă în internatul 
școlii-

Informații se pot lua la biioul personal 
de la Țesătoria Lupeni. Telefon 60801, int. 21.

Mica publicitate ANUNȚURI DE FAMILIE

Soțul, fiii, nurorile și 
nepoatele, doresc scumpei 
lor Obreja Antoâneta, la 
împlinirea a 50 primăveri, 
multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani (2214)

V1ND motocicletă „I.J." 
350, stare . perfectă, Petro
șani, telefon 43936. (2226)

VIND „Moskvici 412", 
stare perfectă. Informații, 
telefon 21253, Deva, după- 
amiază. (2228)

Părinții și frații urează 
scumpului lor Simon Au
relian, un fierbinte „La 
mulți anii". (2217)

PIERDUT legitimație spe
cială călătorie nr. 529, eli
berată de E.G.C.L. Petro
șani. O declar nulă. (2215)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă, nr. 1767, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2216)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Chiriac 
Dumitru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2218)

Soția, copiii, nepoții, ginerii și nora anunță, cu 
profundă durere, împlinirea a șase luni de la înce
tarea din viață a celui mai scump șoț, tată si bunic 

BALABAN ION
Amintirea lui va rămîne veșnic în memoria 

noastră. (2227)

Soția Leonica, anunță cu profundă durere înceta
rea subită din viață, a celui care a fost

TOROCIK IOSIF 
Inmormîntarea, va avea loc duminică, la ora 16, 

de la Capelă,

Colegii de Ia Școala generală nr. 1 Petroșani 
sînt alături de familia Spătaru, greu încercată prin 
pierderea mamei

MARIA SPATARU

Ing. Negreanu Elena mulțumește tuturor celor 
care au fost alături de ea în marea durere pricinui
tă de decesul soțului

DR. NEGREANU VALERIU ARTEMIU

Redacția și administrația i Petroșani, str. Nicolae Balcescu, nr. 2. ieletoane; 41662 
secretariat, 41663, 42464 secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu. nr. 2, telefon 41365.


