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Sub președinția tovarășului Nicolae experiența dobîndită pe șantierul acestei 
Ceaușescu, Secretar general al Partidului 
Comunist Român, simbătă, 21 iulie, în 
stațiunea Neptun, a avut loc ședința Co-

mari construcții, fac pe deplin posibilă 
realizarea celor două noi căi navigabile, 

.......................... . cu implicații deosebit de pozitive asupra 
mitetului Politic Executiv al Comitetului dezvoltării economico-sociale a zonelor 
Central al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat propunerile privind construirea 
Canalului navigabil Poarta Albă—Midia— 
Năvodari și a Canalului navigabil Dunăre 
—București.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal-

esteaqi ><<***$

pe care le vor străbate, ca și a întregii 
noastre țări.

Analizînd propunerile de construire a 
Canalului Poarta Albă — Midia — Năvo
dari, Comitetul Politic Executiv a eviden
țiat” oportunitatea și necesitatea execută
rii acestei lucrări, menită să asigure lega

tă apreciere inițiativei tovarășului Nicolae tura directă a Canalului Dunăre — Marea 
Ceaușescu privind construirea celor două 
căi navigabile, orientărilor și indicațiilor 
sale de o deosebită valoare, referitoare la 
realizarea acestor noi și importante lu
crări de investiții.

A fost exprimată și de această dată de-

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Neagră cu portul maritim Midia. Noul 
canal va crea condiții pentru preluarea, 
într-o primă etapă, a unui volum de tra
fic de cca. 5,4 milioane tone pe an, cu 
posibilități de sporire plnă la 12—15 mi_ 

„v uv- lioane tone, în principal materii prime
plina satisfacție și mîndrie patriotică față pentru ^Combinatul de lianți și azbociment
de încheierea cu succes a lucrărilor și da- ’ **’ “
rea în exploatare a Canalului Dunăre —- 
Marea Neagră — grandioasă operă a în
tregului popor, cea mai mare lucrare de 
investiții cunoscută pină acum in Româ
nia, elocventă mărturie a capacității so
cietății noastre socialiste de a înfăptui, cu
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de la Medgidia, mărfuri generale operate 
în portul Midia, produse ale combinatelor 
chimice de la Midia și Năvodari, cărbune 
și diferite minereuri din zonă, Avînd o 
lungime de 30 km, noua cale navigabilă 
va permite circulația, în dublu sens, a 

j__ . ... navelor de transport de pe Canalul Dună-forțe proprii, obiective de mari proporții„s j- _ :-------- xi.». -------- re — Marea Neagra.
Examinînd propunerile de realizare a

Canalului Dunăre — București, Comitetul .
Politic Executiv a subliniat însemnătatea 
creării unei asemenea căi navigabile, care

După a doua decadă din iulie, se impune ca cerință
>' 1 '. W-'

RĂSPUNDERE SPORITĂ
în abordarea sarcinilor de extracție!

și de o . însemnătate economică deosebită, 
care se înscrie, drept cea mai reprezenta- 

~ epocii 
„Epoca

tivă dintre marile construcții ale 
de puternică înflorire a patriei — 
Ceaușescu“.

S-a apreciat că stadiul înalt de 
tare la care a ajuns industria socialistă a 
României, întreaga economie națională,

dezvol-

(Continuare în pag. a 4-a)

Președintele Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta
Superioară va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae al Revoluției din Republică Volta Șupe-
Ceaușescu, președintele Republicii So- rioară, șef al statului, va efectua o vizi-
cialiste România, căpitan Thomas San
kara, președintele Consiliului Național

tă oficială de prietenie în țara noastră 
în ultima decadă a lunii iulie 1984.

r

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

de 
mi- 

cu 
care 
pe-

la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
și brigăzilor, la sfîrșitul decadei ă Il-a a 

lunii iulie

ZIUA CONSTRUCTORULUI

cadre tehnico-inginerești de pe șantie
rele de construcții din, municipiu.

Adunarea a dat expresie semnificației • 
și importanței - „Zilei constructorului11.

„Ziua constructorului” pe care o săr
bătorim astăzi, Ca în fiecare an la ju
mătatea lunii lui Cuptor, ne trezește în 
conștiință profunde sentimente. Sărbă- 
torindu-i pe constructori, omagiem din Din partea biroului Comitetului munici- 
tot sufletul pe acești minunați oameni pal de partid, a Coffiitetului executiv al 
cu vocația permanentelor înnoiri. Fap- Consiliului 
tele de muncă, de bărbăție, hărnicie și transmis un cald salut și felicitări cons- 
cutezanță ale constructorilor din Valea tructorilor pentru realizările obținute în

. , „ primul semestru din acest an. Au fost
Jiului au fost omagiate, ieri, in cadrul evoeate realizările dbținute de harnicii 
unei adunări festive desfășurate Ia constructori de pe șantierele Văii Jiului 
Casa de cultură din Petroșani. Au par
ticipat numeroși muncitori, maiștri și

. Ce concluzii se desprind, 
după analiza rezultatelor 
obținute de întreprinderi
le miniere din” cadrul 
C.M.V.J., la sfîrșitul celei 
de a doua decade a lunii 
iulie ? Trebuie remarca
te ' eforturile depuse 
toate întreprinderile 
nlere pentru a trece 
bine peste greutățile 
intervin de obicei, în
rioada de vară (concedii, 
fluctuații mari, foi de 
boală). Din- păcate,, doar 
trei întreprinderi miniere 
-- Paroseni, Lonea și Uri- 
cani și-au realizat și de
pășit sarcinile planificate 
la extracția de cărbune.

I.M. PAROȘENI se men
ține în fruntea întrecerii 
socialiste, demonstrînd ca
pacitatea de mobilizare a 
colectivului, buna organi

Ec. Gh. SPINU

popular județean ă fost

(Continuare în pag a 2-a)
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Concursul de reportaje și fotografii
Făuritorii de bucurii

pentru oameni
își
cu

Pe Valentin Chira — Deja 42 de familii 
omul care de aproape do- .pregătesc plăcuțele 
uă decenii a devenit fău- numele entru a le mon_ 
ritorul orașului mineri
lor, constructorul care ușile apartamente-

a dat girul împlinirii la lor din noul Bloc 106 la 
aproape 3000 de apartg- care zidarii lui Marin Ig- 
merite și tot atîtor visuri 
de confort familial în 
cele peste 60 de blocuri

nat și ai maistrului Cons
tantin Tomșa au obținut (•(fie ptZSil.fi UU WȘ., <MWW»

ce s-au înălțat în Petrila un calificativ bun la re- 
— l-am întilnit în noul cepție. Același clocot fier- 
cartier petrilean „Mine
rul". „Alerga" de la un 
bloc la altul. Am simțit 
clocotul fierbinte al în
trecerii socialiste dintre 
constructori. Se apropie 
Ziua marii sărbători din 
august și încă mai 
visuri de împlinit ale mul- z' 
tor .familii de mineri și 
preparatori de cărbune 
care abia așteaptă să se 
mute în casă nouă.

Potrivit sarcinilor
plan, zestrea
că a orașului Petrila se 
va îmbogăți cu 106 noi_

■f '•
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I. M.Paroșeni
Sectorul I — plus 4045 tone ; abataje frontale

— Gavrilă Mesaroș — plus 3794 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Petre Antohi; lu
crări de investiții —Mihai Bakoș.

1. M. Lonea
Sectorul IV — plus 2615 tone ; abataje frontale

— Grigore Mîndruț — plus 2203 tone ; ’
meră — Gheorghe Rusu — plus 350 tone 
de pregătiri — Trăiau Botar; lucrări de
— Mihai Anton.

I. M. Uri câni
Sectorul III —• plus 258 tone; abataje

; abataje ca- 
; lucrări . 
investiții

Sectorul III —• plus 258 tone; abataje frontale 
— 11 ie Ămorăriței —* plus 2000 tone; abataje’ 'ca
meră — Traian Pop — plus 78 tone; lucrări 
pregătiri (—); lucrări de . investiții 
tor.

se
Gheorghe Nis-

(Continuare în pag. a 2-a)

binte al muncii domnește 
și la blocul 36D cu 40 
apartamente și spații co
merciale la parter. La 
acest punct de lucru 
maistrul Ilie Catilina im- 

sînt Preun& cu brigada de \ 
j zidari a lui Gheorghe 1 

Ciocănoiu, precum șt i 
maistrul Nicolae Hristea / 
cu instalatorii din briga-’ 
da complexă a lui Cons- ț 
tantin Turcan și-au pro-l 
intâ-dt ko îm i-Tixrtfn. t

Elisabeta CSALOKA t 
corespondent J

apartamente rîn acest an. (Continuare în pag. a 2-a) ț ~.

(Continuare in pag a 2-a)

Brigada condusă de 
loan Kacso se remarcă 
la I.M. Lupeni, prin ce
le peste 1000 tone de 
cărbune extrase supli
mentar de la începutul 
acestei luni. In imagine, 
schimbul condus de mi
nerul Ion Sălăjan, înain
te de intrarea în șut.

Foto : ai. tătar

DRUMUL GLORIOS AL UNUI COLECTIV MINIER

tn perioada marilor convulsiuni economice și 
conflictelor sociale dintre cele două

războaie mondiale (III)
gară „Uricani — Valea 
Jiului", cu sediul la Bu
dapesta, împreună cu 8 
bănci și 5 societăți din 
țara noastră formează o se introduce și 
nouă societate minieră 
denumită „Societatea A- 
nonimă Română Lupeni", 
cu sediul in București. In 
anul 19^6, noua societate 
exploatează cărbunele la

de
urbanisti-

pus să se întreacă cu

-pă terminarea pri
mului război mondial., în
cheiat cu destrămarea 
imperiului austro-ungar 
— proces în urma căru
ia a avut loc făurirea
statului unitar național
român prin marele act 
al Unirii .Transilvaniei cu Lupeni în minele Ileana, 
România — în Valea Jiu
lui s-au întreprins măsuri 
de redresare a producției 
de cărbune care înregis
trase scăderi catastrofa
le. In contextul măsuri
lor. luate cu sprijinul sta
tului român în ■ vederea 
punerii în ordine și mo
dernizării minelor, pen
tru asigurarea creșterii 
producției de cărbuni, în 
anul 1925 societatea un-

bunelui din front se fă
cea in vremea aceea in 
mare măsură cu ciocane 
pneumatice. In anul 1926 

prima 
mașină de havat în stra- pe zi, s-a săpat a 
tul 18. La transportul 
cărbunilor pe galeriile 

din subteran, concomi
tent cu caii, se utilizau 
și locomotive electrice și 
funii fără fine, iar trans
portul. vertical se efectua, 
la toate puțurile socie
tății, cu ajutorul mașini
lor de extracție acționate 
electric.

In scopul raționaliză
rii exploatării și dezvol
tării producției de 
bune, în anul 1927 
o seamă de lucrări 
subteran, care se 
pictează în anul 1929 cu

‘ Ștefan, Est, Carolina și
Victoria. In anul înfiin
țării sale, noua societate 
realiza o producție de 
560 000 tone de cărbune. 

Odată cu aceasta, se 
înregistrează ‘ și o tendin-

. ță de modernizare și de 
îmbunătățire a tehnici- . 
lor de lucru. ilustrată, 
printre altele, și de fap
tul eă la minele societă
ții Lupeni tăierea căr- ■ importante lucrări la su.

car-
încep , 

în
com-

prafață. In vederea con
centrării întregii produc
ții a timpului minier Lu
peni, din care se puteau 
extrage atunci 2600 tone 

doua 
galerie principală beto
nată, în lungime de 1600 
m, care se completa cu 
o seamă de galerii se
cundare tot betonate, ca
re totalizau peste 3000 
m. Totodată, s-au studiat 
noi tehnologii de lucru 
în scopul reducerii lo
curilor de muncă și creș
terii corespunzătoare a 
capacității abatajelor. In 
această perioadă s-au 
experimentat mașini de

Constantin MAGDALIN
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0 carte interesantă și utilă 
pentru energeticieiu

Răspunzînd unor preo- tru prevenirea inciden- 
cupări majore și de stric- telor și avariilor. Lucra

rea tratează într-un ca
pitol, în mod special, 
problemele specifice pri
vind creșterea 
ței exploatării

tă actualitate din secto- 
î’ul energetic, Editura 
tehnică a scos de sub ti
par o interesantă carte 
care se adresează energeti- 
cienilor. Este vorba des- lor electrice în 
pre cârtea intitulată „Ex- de economisire 
ploatarea centralelor e- 
lectrice .probleme spe- ile cu turbine

siguran- 
centrale- 

condiții 
a com- 
instalați- 

_ . acționate
ciale". Cartea prezintă de aburi, adresîndu-se 
experiența de mai bine astfel și proi^tanților 
de două decenii și jumă- și constructorilor de e>- 
tate a inginerului ener- 
getician Petru Lauren- 
țiu (care s-a născut în nică, de acest fel în do- 
Paroșeni și și-a început meniul energeticii, lucra- 
uctiviiutca profesională rea este apreciată elogios 

Comă-, 
teh-

e_ 
de ing. 

Vasile Căpățînă, direc
torul Centralei indus
triale de producere a e- 
nergiei electrice și ter
mice, de dr. ing. 
Gheorghiu, șeful 
drei Centrale

bustibililor în

chipamente energetice.
Fiind prima carte teh-

activitatea j.___ ._____
la Termocentrala din lo
calitate). Este înfățișat 
drumul parcurs de Ia 
pionierat în domeniul e_ 
nergeticii pînă la actua
la dezvoltare, (impetuoa
să și diversificată), a u- 
zinei. In mod accesibil, 
în cartea „Exploatarea 
centralelor electrice, pro
bleme speciale", sînt o- 
ferite i
pentru o gamă largă de 
probleme pe care le ridi
că zi de zi < 
centralelor electrice. Sînt 
vizate 1
ranța în funcționare, rea
lizarea performanțelor de 
mers 
terea
Ciale, stăpînirea și diri
jarea fenomenelor 
proceselor care au loc în 
instalații în cursul pro
ducerii energiei electri
ce. Urmărind cunoaște
rea și stăpînirea corectă 
a celor mai delicate pro- 

în
,ța- 

a e- 
valo_ 

a 
unor soluții tehnice pen

de ing. Tiberiu 
nescu ,din direcția 
nică a Ministerului 
nergiei electrice,

zare a procesului de pro
ducție, aprovizionarea cu 
cele necesare locurilor de 
muncă din subteran, grija 
pentru asigurarea din 
timp a liniei de front ac
tive

ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA LONEA, demons
trează și în această deca
dă eficiența măsurilor 
tehnico-organizatorice în
treprinse, realizînd practic 
cea mai mare producție 
suplimentară sarcinilor — 
1700 tone de cărbune. De 
remarcat este faptul că, 
tot la mina Lonea, s-au 
intensificat preocupările 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras. 
De fapt, mina Lonea se 
evidențiază și în acțiunea 
.Producții record, calita- 

cadrul căre- 
cu rezultate

fapt care atestă că aceșt 
colectiv dispune de impor
tante rezerve tehnice, or
ganizatorice și de mobili
zare. Se poate aprecia că 
cea mai importantă con
tribuție la realizarea sar
cinilor minei Uricani o
riiii/iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiHinii/iiiii/iiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

tiv, 7629' tone. Este nece
sară o analiză minuțioasă 
care să stabilească măsuri 
concrete și eficiente pen
tru îmbunătățirea extrac
ției de cărbune pentru 
cocs, de care economia na
țională are atîta nevoie.

Foarte aproape de rea-

RĂSPUNDERE SPORITA

Nicolae 
cate- 

■ - vax wnKxcuv. electrice
a Facultății de energeti- 

a politehnicii Bucu
rești, de toți cei ce și-au
dat avizul de specialitate 

îc.ricc. prealabil apariției de sub
nemijlocit sigu-

ne, t*A *'/•»'-» •
Prin problemele abor

date, lucrarea este un 
îndreptar util și necesar 
personalului care asigură 
exploatarea și întreține
rea centralelor electri
ce, dar poate fi utilizată 
și de proiectanții și de 
constructorii de 
electrice și de 
mente energetice, 
scrisă în limbaj 
larg accesibil și 
schițe și grafice de de
taliu.

economic, cunoaș- 
echipamentelor spe-

cese tehnologice 
instalațiile din 
ra noastră, autorul 
laborat propuneri
roase de ameliorare

(Urmare din pag. I)

și

centrale 
echipa- 

fiind 
cursiv, 
oferind

Viorel STRAUT

te, 3R“ — în 
ia se înscrie 
bune.

In ceea ce 
treprinderile 
de cărbune pentru cocs, 
doar MINA URICANI men
ține cota realizărilor la 
nivelul sarcinilor de plan,

privește în_ 
producătoare

aduc cele două formații 
care lucrează cu complexe 
de mare capacitate, în
deosebi brigada condusă 
de Ilie Amorăriței, care 
a reușit să „taie" și mai 
mult de trei fîșii, echiva
lent cu o producție supli
mentară de aproape 400 
tone. Celelalte două între
prinderi producătoare de 
cărbune pentru cocs, res
pectiv I.M. Lupeni, I.M. 
Bărbăteni, nu au reușit 
să-și ridice activitatea la 
nivelul redresării, nici în 
cea de a doua decadă din 
iulie, înregistrînd minusuri 
de peste 15 000 și, respec

lizarea sarcinilor se 
mina Livezeni care 
toate posibilitățile și con
dițiile create ca, în ultima 
decadă să recupereze mi
nusul, destul de mic, în
registrat de la începutul 
lunii. Realizarea acestui 
deziderat este pe deplin 
posibilă pentru colectivul 
care în primul semestru 
a ocupat locul I pe țară 
în întrecerea socialistă a 
unităților din ramura 
nieră.

Inexplicabile par 
lizările în „sincope"

află 
are

mi-

rea- 
ale

colectivelor, puternice și 
omogene, dealtfel, ale mi
nelor Petrila și Vulcan, 
care se situează în clasa
mentul hărniciei pe poziții 
ce nu reflectă activitatea 
pe primul semestru. Ace
lași lucru, cu mici deose
biri, se poate spune și 
despre întreprinderile mi
niere Dîlja și Aninoasa.

Față de această situație, 
care nu concordă cu posi- 
blitățile reale, cu dotarea 
tehnică a minelor, este 
necesară o schimbare ca
litativă a modului de a 
privi sarcinile de extrac
ție. Se impune multă res
ponsabilitate în aborda
rea sarcinilor preliminate, 
o mobilizare exemplară 
de la formația de lucru 
pînă la conducerile colec
tive, analize exigente în 
organizațiile de partid, Ca
re — prin măsuri imediat 
aplicate — să conducă la 
îmbunătățirea activității, 
la rezultate care să se ri
dice la nivelul celor din 
primul semestru al anului.

-------- ------------------------ ------

ai

ani
de

Echipa de pavatori condusă de Nicolae Gîtan lu
crează la finalizarea „covorului de marmură" al aleii 
pietonale din fața complexului „Hermes" din Pe
troșani. Foto: Al. TĂTAR

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești
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tarea cu agent termic la 
mina Lupeni, instalația de 
trommel-concasor și funi- 
cularul de la I.M. Uricani, 
turnul de răcire de la A- 
ninoasa-Nord, stația de
compresoare de la
I.P.S.R.U.E.E.M., sistemul 
complex de dispecerizare 
de la I.M. Livezeni, 
lierul de reparații de

Valea de Brazi, prepara- 
țiile de la Livezeni și Uri
cani și ■ multe altele. Prin
tre cei care, au un aport 
deosebit la ridicarea noilor 
obiective se numără .cons
tructorii din echipele con
duse de Ioan Popa, Cons
tantin Anofie, Adam Gun
ter, Iosif Borșodi, Ion Mă-

ta anii luminoși ai socia
lismului și mai ales după 
Congresul al IX-lea 
partidului.

Prin faptele lor de mun
că, prin iscusința minții 
îngemănată cu puterea 
brațelor și a tehnicii, cons
tructorii se pot mîndri că 
au ridicat în acești 
importante obiective
investiții industriale și so- 
cial-culturale în Valea 
cărbunelui. Harnicii fău
ritori ai obiectivelor de in
vestiții miniere de la
I.A.C.M.M., au pus în
funcțiune 34 de obiective I.M. Petrila și cele 
noi față de 22 cit aveau 
în plan în primul semes
tru 1984, care contribuie la 
dezvoltarea și moderniza
rea întreprinderilor mi
niere și a celorlalte uni
tăți industriale din muni
cipiul nostru. Printre a- 
ceste noi obiective se nu
mără stația de compresoa- 
re Ileana 9, drumul de 
acces Carolina și alimen

CONSTRUCTORULUI
două 

blocuri de locuințe de la 
Lupeni și Aninoasa cu 44 
și, respectiv, 52 de aparta
mente, iar ca obiective 
deosebite, care se materia
lizează în prezent fiind de 
o deosebită importanță 
pentru creșterea produc
ției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic, sînt de 
menționat puțul cu schip 
Lupeni, noua mină de la

nărăzan, Augustin Ștefan, 
Nicolae Dragoș, Geza Kiss, 
Vasile Boboc, Paul 
naru, Petru Albu, 
Cică, Carol Ridzi, 
lae Bogdan și mulți

La . rîndul lor, 
constructori ai .
derii de antrepriză. cons
trucții Valea Jiului a 
T.A.C.II. au predat, în a- 
ceeași perioadă, benefi
ciarilor 421 de aparta-

Jugă-
Petru 
Nico_ 
alții, 

harnicii 
întreprin

mente, un modern com
plex de alimentație publi
că cu 900 de locuri în 6- 
rașul Lupeni, precum și 
alte obiective social-cul- 
turale, depășindu-și pla
nul valoric la lucrările de 
construcții-montaj cu pes
te 2,5 milioane lei. Rezul
tate bune în întrecerea 
socialistă au obținut în a- 
cest an harnicii zidari din 
echipele conduse de Tu
dor Sandu, Dumitru Pos
tulai he. constructorii con
duși de Mihai Avasiei, 
Gheorghe Neagoe, Cons
tantin Sîngeorzan, Dumi
tru Negoiță, Gheorghe 
Bețivu, Mihai Boboiu, Ni
colae Tudor, Petre Cosma, 
Gheorghe Radeș. Paras. 
chiv Frîncu, Constantin 
Tonciu și alții.

Adunarea festivă
încheiat cu un frumos pro
gram artistic susținut de 
formațiile Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani întru cinstirea 
constructorilor și muncii 
lor rodnice.

s_a

I. M. livezeni
Sectorul III — plus 2028 tone; abataje frontale

— Mihai Bucevschi — plus 1195 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Cioba-

lucrări de investiții — Mircea SecreierU.

1. M. Vulcan
Sectorul II — plus 695 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Buhuțan — plus 940 tone; «-abataje ca
meră— Traian Borșa—plus 1115 tone; lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții — Constantin 
Niță.

I. M. Petrila
Sectorul II — plus 585 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 1196 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri. — Kovacs Francisc; lucrări de 
investiții — Constantin Borș.

1. M. Lupeni
Sectorul II — plus 394 tone; abataje frontale — 

Constantin Popa — plus 1259 tone; abataje cameră
— Nicolae Chiroșca — plus 44 tone; lucrări de 
pregătiri — Dumitru Boboc; lucrări de investiții — 
Dionisie Zoia.

I. M.
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje ca

meră — Gheorghe Matei -— plus 690 tone; .lucrări 
de pregătiri (—); lucrări de investiții (—•).

l.M. Bărbăteni
Sectorul (-—); abataje frontale — Ion Mărcuș — 

plus 150 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri — Pompei Tomolea; lucrări de investiții (—).

L M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pavel Dediu

— plus* 73 tone ; abataje cameră (—); lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții — Alexandru 
Gaboș, :

Exploatarea de cariere
Cîmpu lui Neag

In perioada marilor convulsiuni economice
(Urmare din pag. I)

in- 
cu 

uti- 
hi-

havat electrice, ,s-au 
trodus transportoare 
raclate, s-a trecut la 
Uzarea rambleajului 
draulic.

In condițiile - scăderii 
comenzilor de cărbune, 
ca urmare a efectelor cri
zei economice generale, 
„Societatea Petroșani", 

care fuzionase în anul 
1931 cu fosta societate 
Lupeni pe care o înghiți-

se, închide rînd pe rînd rilor de la Lupeni — îne-
o seamă de mine, printre cată în singe de clase-
care Victoria și Carolina le exploatatoare. Conce
diu Lupeni. In urma a- dierile s-au ținut lanț și 
cestor măsuri, o parte în anul 1931 mai lucrau 
din mineri sînt conce- 
diați, iar restul lucrează 
numai-2—3 zile pe săptă- 
mînă. Mizeria în care 
burghezia a aruncat mi
nerii de la Lupeni ca și 
din celelalte așezări mi
niere. a dus la 6 august 
1929 la crincenele bătălii 
de clasă — greva mine-

Za Lupeni doar 2745 din 
cei 4040 de muncitori 
mineri existenți înainte. 
Mulți dintre ei, în căuta
re de lucru au luat dru
mul pribegiei, ajungînd 
în Franța și Belgia.

(Va urma)

Făuritorii de bucurii
(Urmare din pag. I)

brigada de montori pre
fabricate a lui Mihai Bo- 
boiu, unde lucrul a atins 
ritmuri trepidante grăbind 
încheierea execuției și so
sirea momentului cînd 
alte 30 de familii se vor 
muta în casă nouă. Ecoul 
chemării la întrecere se 
face simțit și la blocul 109, 
unde sub îndrumarea in
ginerului Vasile Verne- 
șan, împreună cu dulghe
rii din brigada lui Ale
xandru Kiss, și-au propus

să nu precupețească 
o clipă pentru a da 
tur final bucuriei oameni
lor pentru care se clădesc 
noile apartamente.

La clădirea noului ofi
ciu de poștă și telecomu
nicații îl întilnim pe mais
trul Constantin Tomșa cu 
brigăzile de dulgheri ale 
lui Ludovic Kiss și zidarii 
lui loan Veghea. Cuprinși 
în ritmul trepidant al 
muncii, ei sînt hotărîți 
să dea în folosință acest 
important și modern edi
ficiu social cu calificativul

nici 
con-

termen'"!. sta-

astăzi, în zi de 
muncitorească

„bine" și la 
bilit.

Iată de ce, 
sărbătoare
cu alese semnificații, gîn- 
dul nostru de adîncă ad
mirație se alătură senti
mentelor de prețuire și 
stimă cu care oamenii 
muncii din Petrila îi în
conjoară pe „Meșterii-Ma- 
nole" de pe schele, pe a- 
cești vrednici realizatori 
ai noilor întemeieri din o- 
rasul minerilor,
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Daco-romanii în Valea Deta o duminica ta altaVatră de istorie

„Bunul simț arată că o 
mutare în masă a popu
lației din stînga Dunării 
a fost o imposibilitate. 
Dacii, romanizați acum, 
au continuat să are și să 
samene, să crească vite, 
să cultive vița de vie, să 
scoată sare și aur din 
jJămînt, să pescuiască și 
să-și facă singuri unelte
le și armele necesare așa 
cum făcuseră și mai înain
te". (C. și D. Giurescu). 
Starea de spirit a popu
lației Daciei ne-o lămu
rește scriitorul latin Sal- 
vianus, care spune: „In
tr-un glas se roagă țăra- Sîntem 
nii romani să-i lase a trai 
cu barbarii.... și apoi să 
ne mirăm că nu pot fi în
vinși goții cînd sătenii 
sînt mal bucuroși a trăi 
cu ei decît cu noi".

Concluziile sînt clare r 
sătenii romani fie vete
rani, fie coloniști prefe
rau să trăiască cu bar
barii goți decît să pără
sească ținuturile bogate 
ale Daciei.

„Ceea ce a trecut Du
nărea în urma legiuni
lor a fost Dacia oficială, 
cîrmuirea, administrația, 
magistratura, tot ceea ce 
alcătuia statul, tot ce 
exista în raport cu statul 
(honorați, curiales etc) 
și, de asemenea, un mic 
număr de mari proprie
tari (possessores), cărora 
averea le asigura mijloa
cele de trai. Dar masa 
populației, micii proprie
tari, cultivatorii legați de 
pămînt prin nevoile,, sau 
deprinderile dictate de 
Viață, meseriașii etc au 
rămas pe loc. (Abdolony- 
me Ubicini)

S-a constatat că popu
lația daco-romană după 
retragerea administrației 
romane a trăit în așezări

V. . . . .

deschise, în schimb au 
existat preocupări în ce 
privește securitatea așe
zărilor, de preferință a- 
cordată de localnici tere
nurilor care ofereau con
diții naturale favorabile 
apărării în'caz de pri
mejdie. „Forma de orga
nizare specifică populației 
băștinașe în secolele care 
au urmat retragerii ad
ministrației și 
romane din Dacia a fost 
obștea sătească terito
rială de tradiție dacică". 
<M. Mu.șat, I. Ardeleanu)

dintotdeauna 
pe aceste locuri

In Valea Jiului obștea 
se compunea din gospo
dării familiale. Bunici, 
părinți, fii, fiice, nepoți, 
nepoate, strănepoți, trăind 
în aceeași gospodărie a- 
vînd terenurile proprii 
eu ogoare, finețe, livezi, 
păduri cu poieni, munte 
cu stînă proprie pentru 
pășunatul de vară. Cu cît 
o familie era mai nume- 

armatei roasă, cu capacitate de 
muncă mai mare, cu atît 
gospodăria era mai puter
nică, adică se puteau creș
te cirezi de vite și tur
me mai bogate de oi. 
Cînd din motive nedorite 
— și numai nedorite pu
teau fi — numărul mem
brilor unej familii scădea 
sub un nivel (8—10 mem
bri), gospodăria se resim
țea. In situații mai gra
ve se cerea sprijinul u- 
nei familii numeroase 
de la care își lua „de su
flet" adică adopta «tineri 
sau perechi pentru întă
rirea familiei și respectiv 
a gospodăriei. Cînd a- 
ceasta nu se putea reali
za se recurgea la „îm
preunarea" animalelor 
(oi, vaci, cai) de la două, 
trei sau mai multe fami
lii mai puțin numeroase, 
la aceeași stînă vara și 

>“ la șes 
. primăvara și toamna, în 
deplasare cu turmele de 
oi. In restul anului fie
care își îngrijea animale
le proprii în gospodăria 
sa. „Măsuratul" era mij
locul tradițional de a-și 
ctlnoaște și valorifica 
fiecare din asociați pu
terea. de. producție a a- 
nimalelor. Acest sistem 
ingenios se menține 
azi.

Tradiția jiană ne lasă 
să constatăm că forma 
obștei sătești din depre
siunea Jiurilor, începînd 
din timpuri străvechi pî
nă în secolul al XVIII-lea 
a fost diferită de a ce
lorlalte obști de pe pă- 
mîntul vechii Dacii, da
torită condițiilor istori- 
co-geografice în care s-a 
dezvoltat viața economi- 
co-socială locală. Peste 
tot în Dacia postromană 
„locuitorii obștii sătești 
stăpîneau în comun pă- 
mîntul, îl lucrau în co- ... ..... .
muri, își împărțeau între la același „cîmp‘ 
ei roadele muncii, își a- 
legeau conducătorii, care 
îndeplineau atribuțiuni 
juridice și administrative, 
„oameni buni și bătrîni", 
cu aceleași atribuțiuni a- 
jutîndu-1 pe jude... Orga
nizarea apărării împotri
va repetatelor atacuri 
date de invadatori a 
constituit una din func
țiunile esențiale ale co
munităților sătești și u- 
niunilor de obști în în
treaga perioadă a migra- 
țiilor". (M. Mușat — I.
Ârdeleanu).

V a .[■r a n o
ca în- 
lumină, 
îmbătat 
să se

Vara cîntă cu orches
trele ei de frunze, păsări 
și gîze, sună în zimți 
de seceri, șuieră tăișuri 
de coasă prin iarbă, rîde

vara 
vara

culoare și cîntec, 
vis de lumină în 

îm-

Trăim în vară 
tr-un ocean de 
sufletul nostru 
de soare aleargă 
legene în ramurile răco
roase ale pădurii, arde 
jucînd în undele de aer 
fierbinte ale cîmpiei și 
se limpezește în dezlăn
țuirea scurt înverșunată 
a norilor. Vara miroase 
a spice sfărimate în dinți 
domestic nesățioși de 
combine, a nisip încins, 
a ierburi, a sudoare, a 
bucurie, a fructe, dos
pind în ele dulceață die 
seve și lumină solară, a 
albastru de cer și a iu
bire.

FERESTRE

e 
e 

noi zămislit, în noi 
plinit, în noi adunat, în
noi purtat, vara e viață 
și dor nesfîrșit.

Vara e anotimp etern- 
trecător, ea ni se dăru
iește pentru a ne părăsi, 
ne părăsește pentru a 
reveni, nu știe că din 
trupul ei necuprins, o 
parte rămîne și ne înso
țește mereu, de nestins, 
de neatins, cit timp su
fletul nostru nu se dez
leagă de vis — e vara 
din noi.

în hohotul de ape al rîu- 
rilor și în bucuria copi
ilor, geme cu talazurile 
eterne ale mării, cîntă 
în trupurile și sufletele 
noastre, mereu însetate 
de lumină, căldură și 
larg.

Vara e muncă și rod,
vara e odihnă și zbucium, Corneliu RADULESCU

(Va urma) 
Prof. M. JIANU O fereastră spre orizontul ademenitor al drume

țiilor montane... Foto: Cristian ȘTEFAN

Cititorii fotografiază

i -Si

Din anecdotele științei (IV)
Astronomul francez Chappe și-a făcut obser- 

Chappe, aflîndu-se în Ca- vațiile pentru care venise, 
lifornia, fu 
cîțiva ofițeri spanioli 
regiunea este bîntuită 
o epidemie deosebit de 
cigătoare.

„Nu am timp să aștept 
și, dealtfel, nu este vorba 
de supraviețuit, ci de fă
cut observații asupra e- 
clipsei de soare", răspun
se astronomul, bastonul, în public",
z

avertizat de 
că 
de 
u-

dar... a murit. apoi 1
Un decret al Curții Im

periale Japoneze, din a- 
nul 1834, dădea verdictul: 
„Tinerii locuitori ai țării 
sînt invitați să practice 
arta de a crește. Cei care, 
ajunși la 20 de ani, nu 
vor avea o statură conve
nabilă, vor fi bătuți, cu

PLIMBARE ESTIVALĂ
CRONICĂ rimata

FABULĂ

0 wipe, un garaj și un iepure
Ascultați dragi cititori, stați pe locuri
Vreau să vă dau o veste
Ce s-a-ntîmplat cu adevărat — ca orice poveste — 
Intr-un codru de blocuri.
Intr-o poiană-parc, lîngă-0 sulfină
Un iepure-și cumpărase garaj de mașină
II cumpărase la prima strigare
Cu 6000 — de la un iepure mai mare,
Dar vai — nenorocire, în curtea cu pricina
O vulpe de elită-și săpase vizuina.
La început cumătră s-a comportai frumos
Ba mai citea o carte, ba mai-rodea un os,
Dar într-o zi, trecînd prin parc s-a odihnit un pic
Și-a tras la nimereală un loz în plic
Crezînd că o să cîștige o rață sau găină
Cînd ce să vezi, minune, cîștigă o mașină !
Atunci a prins să bată pădurea-n lung și-n lat
Cu alte animale pe ascuns s-a consultat
Și-a mers la Ie pur ilă : „garajul eal meu ;
Am acte cu ștampilă, contract la ileleu".
Iepurele, deși avea un pic de carte,
In luptă cu șireata văzu că n-are parte
Vru mai întîi să scrie și să dea sfoară-n țară
Apoi tăcu,. Spre seară își trase mașina lîrtțjă scară
Ii cumpără prelată ; se puse s-o conserve
Si nu mai vrea să creadă în proverbe.,,
MORALA
De soi sau de elită, roșcată, argintie
O vulpe-i tot o vulpe „ .
Am scris (deși se știe).

■’ Valeriu BUTULUESCU

Mai pe ploaie, mai pe soare, 
cu-o risipă de efort, 
vă invităm la o plimbare 
in cartieru' AEROPORT. 
Cartier cu oameni harnici, 
cu realizări pe măsură. 
(Dar mai întîlnim și pe-aici 
„buruieni in bătătură") 
Ca să dăm niște exemple,

’ nu vreau să vă duc cu vorba, 
dar sînt unii ce-n balcoane 
și-au pus toată.., garderoba. 
Sînt aici expuse bluze, 
lucruri intime... ce-o fi, 
care s-au întins pe-alocuri 
și-n spațiul pentru copii. 
Restaurantul „PARINGUL" 
are-o firmă scrisă, mare, 
are și terasă-n soare, 
doar un singur lucru n-are :

^„PROGRAM DE FUNCȚIONARE",

sau, pe înțeles mai clar,- 
n-are afișat... ORAR, 
Jos la cinema UNIREA, 
mai să ne pierdem cu firea.
(nici nu poți ca să te superi) 
Un afiș ne informează 
că filmul „C1DUL" rulează, 
fiind mai vechi, cu... întreruperi. 
Fiindcă am ajuns la capăt, 
(capătul da cartier) 
observăm că navetiștii 
stau in stație sub... cer.
(Fiindcă cei care-au putut, 
un refugiu n-au făcut) 
Dacă vine-autobuzul 
și dacă vremea-i senină, 
înseamnă c-aveți noroc 
și-atunci să jucați la LOTO 
...poate „prindeți" o mașină.

Mircea ANDRAȘ
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Invitație la... î
prudența!

E cald. La Petroșani, va
ra n_a mai „picat într-o joi", 
cum ne-am obișnuit să | 
spunem, mai în glumă, 
mai în serios. Am bene
ficiat de zile frumoase, în- ; 
sorite. Și, cum e normal, 
toropeala ne-a îndemnat 
pe toți să facem o baie. 
E sănătos, înotul fortifică..".

Numai că... Numai că, 
nu întotdeauna alegem cu 
grijă locurile în care ne 
„scăldăm". De ciirînd, do
uă familii au suferit pier
deri iremediabile. Din Sî-

De sezon

nul lor au plecat pentru 
totdeauna, băieți tineri, 
unul de 15 ani, celălalt de 
26 ani. Și aceasta numai 
datorită ‘imprudenței de a 
face baie în locuri care 
nu sînt special amenajate, 
în „băltoace"
practicării înotului, 
prezintă riscul 
virii datorate 
apei, și pericolului 
înecare.

De aceea, facem,
intermediul acestor rîndurî 
un apel la prudență, adre
sat tuturor amatorilor 
înot și baie. Alegeți 
grijă locurile unde 
scăldați pentru a vă 
cori, nu mergeți 
Cu alte cuvinte,
ți-vă pielea". Viața e fru
moasă și merită să fie 
trăită I

improprii 
care 

îmbolnă-
mur dariei 

de

prin

de 
cu 
vă.

ră-
singurî. 

„păzi-

Mircea BUJORESCU

18 august. Cîteva 
de așteptare încordată. 
SALVARE care poate 
va veni niciodată... sau va 
veni prea tîrziu. In acest 
timp ce altceva aș avea 
de făcut, îmi urmăresc

, „vecinii". Ciudat ! In
tre timp avînd 10c trans
formări radicale. S-a mo
dificat și arhitectura, iar 
evoluția tehnică mi se pa
re uluitoare, ca și modul 
de organizare dealtfel.

22 august. Le-am sub
apreciat puterea. Războa
iele se țin lanț Negrii și 
oranjii — care îmi păreau 
la început cei mai slabi — 
au devenit între timp... 
mulți și tari. Cită cruzime! 
Se ucid între ei fără pic 
de milă. Și eu, eu care nu 
ani nici un drept să inter
vin. Sînt doar un specta
tor din umbră care își ur-

zile
O 

nu

mărește, poate, propria is_ par 
torie.

27 august. încă o treap
tă’ depășită. Negriți și o- 
ranjul îmi joacă în față 
ochilor, ceilalți dispărînd

să manifeste o cru
dă ostilitate una față de 
cealaltă, totul apărîndu-mi 

-ca intr-un straniu unjvers 
miniatural. Strig disperat:

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE

Cascada timpului (II)
cu desăvîrșire. Brusca și 
incredibila evoluție tehni
că îmi pare pur și simplu 
miraculoasă. Cred că... 
cred că timpul o ia înain
tea capacității mele de per
cepție.

Un fapt nou l
Asemănarea este 

toare. Să fie oare 
arme termonucleare
tul mi se pare un vis, 
vis monstruos, dar perfect 
palpabil. Cele două tabere să își închipuie clipa

izbi- 
chiar 

? To- 
un

„Opriți-vă, copii ! Nu fa
ceți una ca asta

★
Ral se apropie 

blou și comandă
— Stabilește 

tele!
Robotul se execută și 

manevră nava spre mi
nuscula planetă, unde un 
reprezentant al rasei uma
ne își aștepta salvarea. As
tronautul zînibi și încercă 

în-

l‘\
hu-de 

scurt.
coordona-

tîlnțrii. Ce va spune Lot? 
Spera oare la această 
salvare ?

Astronava pătrunse în 
atmosfera rarefiată și mo
toarele de frînare se puse
ră automat în funcțiune.

— Ne apropiem de țin
tă. Pregătit pentru cobo- 
rîre.

Solul se . apropia . de 
ei. Deodată, simțiră o zgu- 
duitură puternică, ca și 
cum întreaga forță plane
tară — amorțită 
tunci — s-ar fi 
asupra lor. Sub 
trupasa ciupercă 
podoaba de fum

Salvarea venise 
tirziu .

Camelia ANIȚA, 
Livid PIRȚAC, 

Cenaclul de literatură de 
anticipație 

tehnico-științifică, 
„Ophiuchus""

pînă a- 
nă puști t 

ei, mons- 
își etala 

și groază.
prea



(Urmare din pag^ I)

să lege Capitala țării de Dunăre și să asi
gure amenajarea complexă a întregului 
bazin hidrografic al rîului Argeș. Propu- 

( nerile supuse aprobării au la bază indica
țiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

î în legătură cu folosirea cu maximă efi
ciență a resurselor de apă ale Argeșului 
pentru irigații, navigație, producerea de 
energie electrică, alimentarea cu apă pota- 

■ bilă și industrială a unor localități și obiec
tive economice, pentru apărarea terenurilor 
din zonă împotriva inundațiilor, pentru de
secarea și drenarea suprafețelor cu exces de 
umiditate. Canalul cu peste 31 m lăți
me — va avea o lungime de 72 km pînă 
la portul București..

Comitețul Politic Executiv a apreciat că 
propunerile privind construirea Canalu- 

; lului navigabil Poarta Albă — Midia — 
Năvodari și a Canalului navigabil Dunăre 
— București sînt pe deplin realizabile, 
ambele construcții urmînd să contribuie 
în mod hotărîtor la îmbunătățirea trans
portului în aceste zone, la mai buna folo- 

j sire a fondului funciar. Ia dezvoltarea e- 
conomico-socială a acestor regiuni, a îri- 

: tregii țări.
în continuare, în cadrul ședinței, Comi

tetul Politic Executiv a examinat stadiul 
recoltării cerealelor păioase și a stabilit 
măsuri pentru strîngerea cit mai grabnică 
și fără pierderi, precum și pentru depozi
tarea în bune condițiuni a întregii recolte. 
S-a subliniat că există toate condițiile 
pentru a obține o recoltă bună în acest 
an și s-a cerut Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, organelor și tu
turor unităților agricole, precum și orga
nizațiilor de partid și consiliilor populare 
să acționeze energic pentru a asigura, 
peste tot, organizarea și desfășurarea e- 
xempiară a lucrărilor de recoltare, trans
port și depozitare. în același timp, s-a in-
si >••■■•«( ■>•>■■■>■■■ ■>■•>•■■■•■>■■ «■■■■■na 

dicat să se ia toate măsurile pentru efec
tuarea la timp a tuturor lucrărilor Ia. po
rumb, floarea soarelui, soia, legume, car. 
tofi, sfeclă și altele, incit să se asigure și 
la aceste Culturi recolte mari, pentru care 
există țoate condițiile.

De asemenea, în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv s-a subliniat nece
sitatea de a se lua în continuare măsuri 
ferme pentru a asigura îndeplinirea inte
grală a planului in industrie, atit la indi
catorii cantitativi, cit și calitativi, pentru 
realizarea producției și a exportului, pre
cum și pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a programului de investiții 
prevăzut pe acest an și pe întregul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
în continuare un Raport cu privire la în
cheierea acțiunii de majorare a retribuți
ilor în perioada 1983—1984. Analizînd mo
dul cum s-a acționat în acest sens, pe baza 
Programului privind aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, sistemului de re
tribuire a muncii și creșterea retribuției 
în acest cincinal, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae CeaușescU, șl care a fost aprobat 
de Plenara Comitetului Central al P.C.R. 
din 29-30 iunie 1983. Comitetul Politic Exe. 
cutiv a apreciat că majorarea eșalonată a re
tribuțiilor personalului muncitor, începînd 
din septembrie 1983 pînă în august 1984, 
a asigurat, împreună cu măsurile de a- 
plicare mai fermă a principiului socialist 
de retribuire, ca veniturile fiecărui om 
al muncii să fie determinate nemijlocit de 
munca depusă și rezultatele obținute în 
realizarea sarcinilor de plan. Avînd în 
vedere influență prețurilor, creșterea re
tribuției reale pe ansamblu] economiei na-

ta

ționale va fi în 1984 de peste 5 Ia sută fa
ță de 1983. :

Comitetul Politic Executiv a cerut Mi
nisterului Muncii, Ministerului Finanțe
lor, altor instituții centrale de resort, să 
prezinte conducerii de partid și de stat 
o analiză completă, pe ramuri și sectoare 
de activitate, în legătură cu felul cum au 
fost aplicate în practică măsurile privind 
majorarea retribuțiilor, precum și efectele 
lor asupra activității de producție si a 
ridicării nivelului general de trai al oameni
lor muncii. S-a subliniat că, în timp ce în e- 
conomia mondială se manifestă tot mai 
multe fenomene de criză, de creștere a 
șomajului, de reducere a veniturilor și a 
puterii de cumpărare a maselor largi popu
lare, în România, datorită dezvoltării sale 
economice armonioase și echilibrate, și 
sporirii pe această bază a avuției naționa
le, a fost posibilă asigurarea creșterii cons
tante a retribuției oamenilor muncii, . a 
cîștigurilor provenite din muncă, ridica
rea permanentă a nivelului de trai al în- 
întregului popor, ceea ce demonstrează 
justețea politicii partidului, forța și vita
litatea orînduirii noastre, faptul că tot ce
ea ce se realizează în șpcietatea noastră 
socialistă servește omului, bunăstării și 
fericirii sale.

S-a subliniat că acțiunea de majorare 
a retribuțiilor a cuprins pînă acum 7 300 000 
de oameni ai muncii, urmînd să se înche
ie Ia 1 august a.c., cînd alți 285 000 vor 
beneficia de sporurile prevăzute în Pro
gram.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
de la 1 august să fie, totodată, majorate 
retribuțiile cadrelor militare din Ministe

rul Apărării Naționale și ale lucrătorilor 
din Ministerul de Interne.
.De asemenea, Comitetul Politic Execu

tiv a discutat și aprobat propunerile pri
vind majorarea de la 1 august a.c. a pen
siilor. Se prevede ca prin aplicarea, aces
tor propuneri de majorare să se asigure, în 
medie, o creștere reală a pensiilor de cij-ca 
5 la sută.

Comitetul Politic Executiv, apreciind 
că aplicarea măsurilor de majorare a re. 
tribuțiilor pentru întregul personal mun
citor, precum și a pensiilor va contribui 
la mobilizarea energiilor creatoare ale tu
turor oamenilor muncii, va stimula iniția
tiva pentru ridicarea nivelului calitativ 
al activității economice și sociale în toate 
sectoarele de activitate, și-a exprimat con
vingerea că cetățenii patriei noastre — 
în dubla lor calitate de producători și 
proprietari ai mijloacelor de producție — 
vor acționa cu răspundere și dăruire'pen
tru înfăptuirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, asigurînd, 
pe această bază, ridicarea continuă a ni
velului de trai al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat încrederea că toți oamenii muncii din 
patria noastră vor cinsti cu noi și însem
nate realizări în producție cele două mari 
evenimente din viața poporului și a țării. 
— 40 de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialiștă și cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului —, vor asigura înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului de 
construire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E. 
xecutiv a discutat și a rezolvat, de aseme
nea, o serie de probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

ACTUALITATEA ÎN LU/Me
Varșovia Sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a „Zilei

conducători de partid și șui W. Jaruzelski, care a 
făcut o amplă trecere în 
revistă a luptelor și efor
turilor poporului polonez 
pentru dobîndlrea înde

VARȘOVIA 21 — Tri
misul Agerpres, Nicolae 
Chilie, transmite : Varșo
via, împreună cu întreaga 
țară, a îmbrăcat în aceste 
zile haine sărbătorești pen
tru a cinsti marea sa săr
bătoare națională de la 22 
iulie — Ziua Renașterii 
(Poloniei. ,

La 21 iulie, pentru mar
carea marii sărbători a 
poporului polonez prieten, 
a avut loc o sesiune so
lemnă a Seimului. Au luat 
parte tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone alți

FILME
22 IULIE

PETROȘANI 
iembrie : Cartierul 
liei; Unirea: Omul 
ianjen se întoarce; 
ringul: Imposibila 
re, I-II.

LONEA: Ringul.
ANINOASA: Un petec 

de cer.
VULCAN — Luceafărul: 

Lanțul amintirilor, I-II.
LUPENI — Cultural: 

Războiul stelelor, I-II.
URICÂNI: Povestea

călătoriilor

iubi?

23 IULIE

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Mexicul în flă- 

de stat polonezi, membri 
ai guvernului, precum și 
șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la Varșovia.

Au participat delegați
ile din străinătate invitate 
la festivitățile ocazionate 
de sărbătoarea națională 
a poporului polonez.

Din România a fost pre
zentă delegația de partid 
și de stat condusă de to
varășul Gheofghe Radu
lescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat.

A luat cuvîntul tovară- ' cuvin tare Jan Dobraczyn.

cari, I-II; Unirea: Rube
deniile; Parîngul; Lanțul 
amintirilor, I-II.

LONEA: Trompetistul.
VULCAN — Luceafărul: 

îndrăgostit la propria 
dorință. -

LUPENI — Cultural 1 
Visînd Ia Zambezi

URIC ANI: Pirații 
„colului XX,

se.

TV
22 IULIE

șco.8,30 Televacanță
Iară. 9,00 Almanahul fa
miliei. 9,30 De strajă pa
triei. 10,00 Viața satului 
(color). 11,15 Muzica pen
tru toți. 11,45 Lumea co
piilor 12,40 Telefilmoteca 
de ghiozdan: Pistruiatul. 
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical.
Un surîs în plină vară: 

Din sumar

pendenței, libertății și pen
tru' dreptate socială, a rea
lizărilor din anii socialis
mului și a prezentat obiec
tivele și sarcinile ce stau 
în fața comuniștilor, a în
tregului popor polonez pen
tru normalizarea deplină 
a situației interne, pentru 
înaintarea cu succes ■ pe 
drumul vieții noi ce se e- 
difică în Polonia sub con
ducerea P.M.U.P.

A rostit, de asemenea, o

Din albumul celor mai 
frumoase melodii popu
lare; Desene animate ; 
Marea epopee revoluțio
nară — Calea- eroilor. 
Ecouri din Slovacia; Se
renade și canțonete; De 
ziua constructorului; Fes
tival de muzică veche; 
Telesport; Muzică popu
lară; Muzica și dansul 
pe meridiane; Secven
ța telespectatorului. 16,45 
Republica Arabă Egipt. 
Imagini contemporane. 
17,10 Micul ecran pentru 
cei mici (color). 17,30 
Seara televiziunii polo
neze (color). 19,00 Tele
jurnal (parțial color). 
19,20 Cîntarea României. 
Spectacol. 20,00 ' Seara
televiziunii poloneze. 
Film artistic. Ziua de 
naștere a unui tinăr var-

Renașterii Poloniei'4 
ski, președintele Consiliu
lui Național al Mișcării 
Patriotice de Renaștere Na
țională din Polonia ‘ »

In continuare â luat cu- 
vîntul Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C, al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului < de 
Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației de 
partid și de stat sovietice, 
care participă la festivi
tăți. ' ■

In încheierea sesiunii, 
a fost adoptată, prin a- 
clamații o hotărîre privind 
cea de-a 40-a aniversare 
a Zilei Renașterii Poloniei.

șovian (color). 2'1,30 Va
rietăți muzicale (color).
21.50 Telejurnal (parțial
color).

23 IULIE

20,00 Telejurnal (par
țial color). Sub semnul 
anului jubiliar. 20,20 40 
de ani de istorie nouă,
20.50 Să urce națiunea 
spre comunism în zbor. 
Muzică și versuri. 21,05 
Copiii — vigoarea și ti
nerețea națiunii. 21,15 
Tezaur folcloric (color).
21,45 La zi în 600 de se
cunde. 21,55 Orizont teh- 
nico-științific. 22,20 Te
lejurnal (parțial color).

I
i
I
I
I

AUTOBAZA 
Întreprinderii mecanice

TIMIȘOARA
încadrează direct sau prin transfer, pentru 

activitatea de transport din cadrul I.U.M. Pe

troșani T -r? •

— inginer (subinginer sau tehnician) ,

—- șef coloană —■ studii medii

— 4 șoferi, posesori ai permiselor de con

ducere, categoriile C, D, E, din care 

unul cu autorizație pentru automacara.

Relații suplimentare la I.U.M. Petroșani, 

biroul personal. ;

Mica publicitate
VIND Moskvici 408, Pe- serviciu pe numele Dumi

tru Longin, eliberată de 
C.M.V.J Petroșani. O de
clar nuiă. (2349)

ANUNȚ DE FAMILIE ? : '

COLECTIVUL redacției „Steagul roșu“ Petroșani 
este alături de colegul Gheța Dorin, în greaua în
cercare pricinuită de încetarea din viață a tatălui 
său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

trila, Republicii 10. (2347) 
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