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In dezbatere
Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului

r~
Cadre temeinic pregătite,

pe măsură progresului multilateral 
al economiei naționaleînfăptuirea obiectivului fundamental al viitorului cincinal, potrivit prevederilor proiectului de Directive, a orien- tărilbr și sarcinilor principale ale acestuia, — realizarea în continuare a u- nei creșteri economice intensive prin modernizarea tot mai accentuată a structurilor de producție, ridicarea permanentă ' a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, creșterea substanțială a eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de activitate — este condiționată în mod hotărîtor de pregătirea și perfecționarea cadrelor, a întregului personal muncilor. Fără a avea cadre de specialiști temeinic pregătite, muncitori cu o înalta calificare, mereu interesați și preocupați de nou, de cele mai recente cuceriri ale științei și tehnicii, nu putem stăpîni și exploata în condiții optime utilajele complexe din dotarea sectoarelor productive, nu se poate asigura organizarea și desfășurarea. producției potrivit criteriilor științifice, cerințelor noii etape pe care o parcurgem.Saltul calitativ puternic pe care-1 vacunoaște țara în viitorul cincinal și în lă a țării? i. perspectivă, potrivit Directivelor Congresului al XIII-lea al P.C.R., se ba-

V ______

zează tocmai pe accentuarea în continuare a laturilor calitative ale dezvoltării economice, deci, a acelor obiective care presupun, pe lingă o angajare puternică a tuturor forțelor colectivelor de muncă, vaste cunoștințe în toate domeniile, o înaltă conștiință socialistă a tuturor oamenilor muncii, înțelegerea profundă a sensului complexelor mutații care au loc în viața so- cial-economică. Or, toate acestea se dobîndesc prin studiu, prin instruire și continuă perfecționare, prin dezvoltarea pasiunii pentru nou, prin cultivarea ambiției de autoperfecționare a tuturor oamenilor muncii. Iată de ce, proiectul de Directive consacră un larg spațiu forței de muncă, formării și perfecționării cadrelor. Potrivit prevederilor importantului document programatic al înaltului forum al comuniștilor, populația țării va crește pînă 1990 lai ast- mi-lava

„Telul nostru 
reamzarea ritmica

a sarcinilor de pianComuniștii, toți oamenii muncii de la mina noastră au studiat cu deosebit interes proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului — document programatic care poartă pecetea gîndirii revoluționare a secretarului general al partidulu i, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document de istorică importanță pentru vi- •’ itorul țării, jalonează direcțiile de dezvoltare e- conomico-socială a României socialiste în cincinalul 1986—1990 și orientările- de perspectivă pînă în anul 2000. Programul de dezvoltareviitor și în deceniul mător este consecința logică a acumulărilor terioare, în cei 40 de ani care au trecut derevoluția de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperia- listă și în mod deosebit după Congresul al IX- îea, cînd în fruntea parti- .ului și statului nostru s-a aflat tovarășul Nicolae
■■■■«■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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în cincinalulUr-
a rila

Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, Minerul nostru de onoare, ctitorul României socialiste.Din proiectul de Directive reiese că nouă, minerilor, ne revin în această perioadă sarcini deosebit de importante pentru a asigura economiei naționale cantități însemnate de cărbune, parti-cipînd astfel la dobîndi- rea într-un timp cît mai scurt a independenței e- nergetice a ' țării. Mina noastră s-a dezvoltat în e- poca de aur a României, epocă ce poartă pe dreptate denumirea „Epoca Ceaușescu". va cifre sînt elocvente în acest sens. Anul de punere în funcțiune a minei Paroșeni este 1966 — producția planificată pentru acest an a fost de 20 000 tone de cărbune.La sfîrșitul cincinalului, în anul 1970, producția
Ing. Iosif BOCAN, 

director al I.M. Paroșeni

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Timiș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist forum al comuniștilor români, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. revoluționarul neobosit, să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului — chezășie sigură a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării ferme a României spre comunism.Primul obiectiv vizitat 
a fost întreprinderea me
canică Timișoara, unitate reprezentativă a industriei noastre constructoare de mașini miniere. Datorită unei bogate experiențe acumulate, prinderea a devenit, anul 1981, la indicația varășului Nicol Ceaușescu, Unitate ordonatoare pe țară domeniul producției de utilaj minier de suprafață și adîncime.Prin intermediul unor machete și grafice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați de directorul unității, că întreprinderea, dispunînd C o dotare tehnică modernă, s-a dezvoltat continuu. Se vizitează secția deutilaje miniere, unde se

Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, vineri, vizita de lucru în județul Timiș.Reîntîlnirea secretarului general al partidului cu colective muncitorești din acest județ s-a desfășurat în aceeași atmosferă entuziastă, de intensă bucurie și deplină satisfacție de a-1 saluta, în mijlocul lor, pe conducătorul iubit și stimat, ctitorul României moderne, tovarășul Nicola e Ceaușescu, a cărui vastă operă înnoitoare marchează cea mai fertilă epocă din istoria patriei.Tovarășul N ic o la e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîm- pinați, cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă, de profundă recunoștință de timișoreni, care știu că marile transformări revoluționare petrecute în toate domeniile sînt indisolubil legate de numele și activitatea secretarului general al partidului. Intr-o puternică u- nitate de cuget și simțire, ei au dat glas, odată cu

întreaga țară, dorinței fierbinți ca, la apropiatul
cunoscu- 

exploatări 
întreg cu-

produc excavatoare pe șenile cu deplasament de peste 800 tone, combine de înaintare în subteran, de fiabilitate ridicată și mare robustețe, susțineri mecanizate pentru abataje și alte utilaje complexe bine te în marile miniere de pe prinsul țării.Reține atenția, între altele, linia complexă pentru fabricarea cilindrilor mecanizăți de susținere a abatajelor miniere. Aici se dau explicații în legătură cu extinderea unor procedee tehnologice moderne, între care sudura în mediu protector cil bioxid de carbon, creîn- du-se condiții pentru creșterea eficienței economice pe ansamblul întreprinderii. ...'.Alte realizări de prestigiu ale întreprinderii sînt prezentate secretarului general al partidului în secția de utilaj metalurgic.Secretarul general al partidului a apreciat preda ocupările specialiștilor M- treprinderii pentru diversificarea continuă a pro-

între- din to- a e coin

(Continuare in pag. a 4-a)

în direct, la posturile de radio și televiziune
chiderii anului de învățămînt 1984/1985, 
astăzi va avea Ioc în municipiul Ti
mișoara o adunare populară pe care 
posturile de radio și televiziune o vor 
transmite direct, în jurul orei 10,30.24 milioane de locuitori. Va spori fel și populația ocupată, de la 10,5 lioane, cit reprezintă în prezent, peste 11,5 milioane în 1990, ceea ce însemna 48 la sută din populația tota-

Cu prilejul vizitei de lucru în jude
țul Timiș a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și al des-

(Continuare in pas a 2-a

bună deCîte-

Brigada condusă de minerul Pompei Tomolea, 
din cadrul sectorului I al minei Bărbăteni, se reco
mandă ca o formație de lucru experimentată și cu 
realizări constant superioare planului.

fel V - w1

Sună. * 
clopoțelul!Astăzi, ghirlandele toamnei generoase în cules împodobesc școlile românești, ele se îndreaptă bocii", dar și ■ elevii mai mari ca și studenții, dascălii, părinții, ba chiar și bunicii. Sămînța literelor și cifrelor va face să rodească ogorul minții, în primul colectiv de ; muncă, ai învățăturii, elevul fiind demn continuator al părinților săi, printr-o temeinică pregătire teoretică și practică, formîndu-se

Spre „bp- |

(Continuare în pag a 2-a

CULTURA —ARTA
■ Școala — factor determinant în educația es^ 

tetică
■ Meridianele umorului
■ Pur și simplu despre frumos

Exigența și răspundere comunistâ 
fcțâ ae sarcinile de piandeAdunarea de dare seamă și alegeri a organizației de partid nr. 5 de la mina Lonea s-a desfășurat în condițiile cînd întregul partid și popor a făcut bilanțul realizărilor în cei 40 de am de la eliberarea patriei, au stabilit sarcinile ce le revin 

în perioada următoare din Directivele Congresului al XIII-lea al partidului, ex- primîndu-și totala adeziune, hotărîrea Unanimă ca cel mai stimat fiu al națiunii, cercat al poporului, tovarășul să fie „____funcție de secretar ral al partidului.
Darea de seamă, 

niștii care au luatcuvîntul 
— Costache Diacones-

cu, Paraschiv Rusu, Cornel Pilea, Dumitru Enea, Vasile Mihuț, Gheorghe Răducu, Aurel Moruș, Ilie Păducel — au analizat, în spirit combativ, - partinic,
• « >i »♦«.

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

in organizațiile de 
partid

conducătorul în-
Nicolae Ceăușescu 

reales în înaltagene-comu-
activitatea desfășurată de b.o.b., de comuniști, pentru perfecționarea muncii de partid, a vieții de organizație, în scopul traducerii în viață a sarcinilor ce Ie revin din hotă- rîrile de partid, din propriile programe ce pri-

vesc folosirea eficienta a dotării tehnice și a forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei în scopul realizării sarcinilor la cărbune. Cu toate că planul pe 1983 nu a fost îndeplinit integral, creșterea a fost cu -20 740 de tone mai mare ca în 1982, iar în acest an colectivul sectorului înregistrează un plus de peste 5000 de tone de cărbune, peste sarcinile de plan, o productivitate a muncii mai mare cu 300 kg pe post și economii de 6 lei pe. tonă. Un aport de seamă la realizările din acest an l-au avut brigăzile con-
’ Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)

totodată ca vrednic cetățean, ctitor al viitoarelor împliniri socialiste pe străvechile meleaguri carpatine.Școala românească, continuînd o ilustră tradiție, a devenit o „uzină" de caractere, oferind excelente condiții materiale și spirituale de formare a tinerei generații. Cîș- tig de preț al erei noastre socialiste, cultivarea tradițiilor revoluționare, integrarea în- yățămîntului cu cercetarea și producția au darul de a omogeniza planurile vieții materiale și spirituale, de a asigura progresul social. Acum cînd su- . nă prima oară, .în acest an școlar, clopoțelul, îl ascultăm cu emoția e- levului, a părintelui,, și dascălului, fiindcă școala românească e temelie a viitorului fericit al națiunii noastre.Sună clopoțelul. Generațiile tinere pășesc 
cu dreptul în viitor. / 
(Ion VULPE)
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Cadre temeinic pregătite
(Urmare din pag. I)(Urmare din pag. 1)In spiritul politicii consecvente ia

nostru
a partidului nostru de creștere a bunăstării materiale și spirituale a poporului, / pentru asigurarea condițiilor necesare , manifestării plenare a personalității u- de e-mane, vor fi create noi locuri muncă, în principalele ramuri ale conomiei naționale, unitățile noi prevăzute a fi construite urmînd să fie dotate la cel mai înalt nivel tehnic. Concomitent, vor fi modernizate toate unitățile, vor fi perfecționate tehnologi- . ile de lucru, organizarea întregii activități productive.Pentru valorificarea bazei materiale tot mai moderne, este necesar ca în- vățămîntul să contribuie într-o măsură mai mare la pregătirea muncitorilor ' calificați, a tuturor specialiștilor necesari economiei. In pas Cu această ce- .rință se va perfecționa activitatea școlilor și a facultăților, în concordanță deplină cu nevoile economiei naționale, cu cerințele celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii. Dar nu nu- ' mai școala poartă răspunderea pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor. Formarea cadrelor, perfecționarea profesională a întregului personal in- ’ curnbă răspunderi sporite și din partea

conducerilor colective, organizațiilor partid, sindicatelor și organizațiilor tineret. Proiectul de Directive prevede în acest sens cuprinderea în programele anuale de perfecționare profesională-a circa 3 milioane de persoane. Se va pune accentul pe însușirea mai multor meserii, creîndu-se astfel condiții pentru adaptarea rapidă la nevoile producției materiale în plină dezvoltare, la cerințele progresului tehnic tehnologic din toate domeniile.Sarcinile sporite ce revin mineritului în viitorul cincinal, modernizarea susținută în continuare a proceselor de extracție, pe baza mecanizării și automatizării lucrărilor din subteran, ridică exigențe sporite în domeniul pregătirii și perfecționării cadrelor și în fața unităților miniere, în fața institutelor de învățămînt tehnico-profesi- onal din Valea Jiului. Asigurarea cadrelor necesare, atît numeric, cit și calitativ, pe măsura cerințelor procesului productiv, necesită eforturi . susținute pentru perfecționarea activității Unităților de învățămînt, pentru formarea unor noi contingente de muncitori și specialiști minieri, cît și pentru ridicarea continuă a pregătirii tehnieo-profe- sionale a întregului personal prin policalificare și specializare, în pas cu cerințele concrete ale producției.

și

J
Exigențâ și răspundere 

comunista
(Urmare din pag. I)duse de comuniștii ConstantinRepaș, Cornel Pilea, electrolâcâtuși. tehnico-inginerești sectorului, care au bilizat în jurul lor oamenii, au folosit C'U eficiență utilajele și tehnologia de lucru și rezultatele s-au materializat în tone de cărbune, în eficiență economică. Rezultatele dau garanția îndeplinirii înainte de termen a planului pe întregul an, garanție și hotărîre a colectivului sectorului V, că, mobilizați de îndemnurile secretarului general al partidului, își vor înzeci eforturile, capacitatea și puterea de muncă pentru â întîmpina înaltul forum alcomunistilor cu rezultate ' de prestigiu, contribuind cu can tități sporitei de cărbune la obținerea într-un timp cit mai scurt a independenței <•- iiergetiee și de materii prime a țării.Cu' toate rezultatele bune. obținute în activitatea politică și economică, da- rea de semna și vorbitorii; aut făcut referiri critice . și propuneri pentru noul birou al organizației de bază, astfel ca în perioada următoare să crească necontenit rolul de condu-

Chițoiu, Ludovic Dumitru Enea, echipele de cadrele ale mo-

Spălătorul Ion Citiră, 
împreună cu maistrul 
preparator Petru Șantia, 
doi oameni de nădejde 
ai Uzinei de preparare 
a cărbunelui Lupeni, 
urmărind respectarea 
parametrilor tehnici de 
funcționare a utilajelor

planificată a ajuns550 000 tone. Prin punerea în funcțiune ă noi capacități de producție e- chipate cu utilaje moderne, în pas cu ultimele cuceriri ale științei pe plan mondial, producția planificată și extrasă a crescut an de an. Acum, în penultimul an al cincinalului actual producția planificată a ajuns la 800 000 de tone de cărbune și sîntem- mîndri că la sfîrșitul primelor opt luni din cest 'an am raportat a- o producție suplimentară de peste 40 000 tone de cărbune, iar producția totală extrasă100 000 . . „ „. _ mare decît realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Vorbind despre mecanizare nu pot să nu amintesc, .că la mina noastră, prin grija partidului și statului, aproape toate lucrările din subteran se execută mecanizat și că peste 90 la sută din producția minei se extrage din abataje echipate eu complexe de tăiere și susținere odată, eările xecută intare. tească

este cu peste t one mai

mecanizată. Tot-80 la sută din lude pregătiri Se e- cu combine de îna- La grija părin- pe care ne-o poartă secretarul general alcător politic al organizației, să aplice un stil de muncă dinamic, să finalizeze măsurile cuprinse hotărîrea adoptată de dunăre, să atragă t. comuniștii la viața internă de partid, la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale, la dezbaterile din Cursurile . de învățămînt politic, să . manifeste exigență și fermitate față de cei care încalcă disciplina muncii?— probleme cu care vechiul birou s-a mai confruntat — și pfintr-o muncă colectivă a biroului, cu participarea comuniștilor, a întregului colectiv al sectorului, rezultatele vor fi pe măsura activității desfășurate.Pătrunși și conștienți de marile obiective ce vor fi stabilite la Congresul al XIII-lea al partidului, comuniștii organizației de bază nr. 5 de la I.M. Lo- • nea sînt hotărîți. șă-și pre- ' gătească temeinic producția pentru anii următori, să se numere printre sectoarele fruntașe ale minei și își reafirmă voința unanimă ca tovară- ; șui Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul al „ XIII-lea, în funcția s șuti pfemă de partid,, garanție . sigură a înaintării României pe noi culmi de pro- gres și civilizație.

Notă Nici un bec ?!

partidului, tovarășul
' ȘMirbîae Ceaușescu, am răspuns și vom răspunde cu înaltă conștiință muncitorească. Conștienți fiind că sarcinile de producție cresc în ultimul trimestru din acest an, am luat toate măsurile 
. pentru îndeplinirea lor in

tegrală, punînd astfel bazele producției viitoare. In. viitorul cincinal pro
ducția anuală pe care trebuie să o extragă colectivul de mineri de la mina Paroșeni va ajunge la un milion de tone. Pentru a putea ââ extragem această producție facem pregătiri încă de pe acum. Lucrăm intens la dezvoltarea minei în adîncime, amenajăm orizonturi noi care Să ne permită realizarea ritmică a sarcinilor de plan.Minerii de la Paroșeni, puternic , mobilizați de îri- demnurile secretarului general, sînt hotărîți . să transforme în fapte hotă- rîrile ce se vor .adopta la cel de-ăl XIII-lea Congres și șe alătură voinței întregului nostru popor, ca tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar' general al partidului, fiind conștienți că numai așa vom putea să ne înfăptuim ceea ce ne-am propus.

bpmă

EXTINDEREA 
SUPRAFEȚELOR 

COMERCIALE ÎN NOILE 
CENTRE CIVICE ALE 

MUNICIPIULUIPrin însemnatele alocații de fonduri de investiții în acest an vor fi date în folosință 1933 de a- partamente, amplasate cu precădere în zonele noilor centre civice ale localităților municipiului. Este semnificativ și faptul că spațiile comerciale se vor extinde în acest an cu o suprafață care totalizează 12 245 m.p., din care 7 55,' m.p. pentru unități comerciale. 2 170 m.p. pentru unități ale cooperației2 513 în- a-
șantier t e r a principala zona Petroșarii-Nord, aceasta nu justifică lipsa totală a iluminatului public. Deși trec — și noaptea 1 — sute, ' poate mii de cetățeni spre gară sau spre cartierele din

zona de nord a orașului, orbecăind printre gropi, fiare și sîrme, în această zonă a orașului nu , arde nici un bec. Cel puțin un singur corp de iluminat ar scuti cetățenii de „surprizele" . ce-i pîndese după lăsarea serii.

meșteșugărești și m.p. . spații destinate ehirierilor. Pe lingă cesteâ se mai prevede darea în folosință a laboratorului de alimentație publică din Petroșani și hala agroalimentară din Vulcan. In localitățile Uri- cani și Aninoâsa se află în construcție magazine generale, iar în Lupeni o nouă hală agroalimentară, toate cu termen de dare in folosință în anul 1985. (V.S.)

Pe

TERMOFICARE. Din cele 10 500 apartamente ale orașului Lupeni, peste 7000 âu fost racordate la rețeaua de termoficare. In cartierul Braia a rămas o singură centrală termică pentru încălzirea apartamentelor care, în anul viitor, va fi transformată și ea îh punct termic și va fi racordată la rețeaua de termoficare.
♦---------CONCOMITENT CU .. dicarea noilor blocuri, pe șantierul din centrul ri-

o- rașului Petroșa-ni se execută ample lucrări pentru asigurarea amplasamen-' telor necesare noilor construcții. De curînd, prin demolarea unor clădiri vechi, S-âu creat amplasamentele noilor blocuri 61 A, de pe strada Republicii și 90, de pe strada P. Groza.♦—O VESTE BUNA pentru schiori. In ultimele săptămîni, din inițiativa Clubului sportiv școlar din Petroșani, cu participarea elevilor, a unor părinți și a unui grup tineri, s-au executat J| ple lucrări pe piftia de schi „Telescaun** din -ring. Pîrtia a fost lărgită și, ceea ce e mai important, a fost nivelată prin îndepărtarea bolovanilor și a cioturilor rămase după defrișarea pădurii. In noul sezon, schiorii face care dul tiei.BUNII GOSPODARI au trecut inters la pregătirile de iarnă. Așa procedează finelor naiul cantinei din noasa, bunăoară, a gătit pentru iarnă pînă ă- cum, prin însilozare sau conservare, 7 tone de ceapă, 3 tone castraveți, 2,5 tone mazăre, 1 tonă pastă de tomate, precum și sute de kilograme de frunză de pătrunjel, de mărar etc.

deam-Pa-

nu vor mai avea de-a deci eu denivelările au accentuat grade dificultate al pîr-
și colectivele ean- miniere. Perso- Ani- pre

. Duminică, 1'6 septembrie a.e., au drept de circulație autoturismele proprietate personală, înmatriculate sub număr FĂRĂ SOȚ.
Rubricâ realizată de 

Dan STEJARU

„Filtru total*1, pe teme de circulație, la Vulcan

Legile trebuie cunoscute și aplicate întocmai
La sfîrșitul săptămînii trecute, am însoțit do- 

i uă echipaje operative ale miliției orașului Vulcan, 
într-o acțiune de „filtru total" în zona localității. 
Scopul acțiunii era de a verifica dacă sînt cunos
cute și aplicate în practică de către conducătorii 
auto noile reglementări ale Decretului privind cir
culația autovehiculelor pe drumurile publice. Iată

lat și Ilie Sargea de la autobaza de transport a C.M.V.J., cu autobasculanta 31 HD 8260 intrînd astfel în coliziune cu au- . tobasculanta 31 IID 7967,
constatările noastre.: Deși sîntem la primele ore ale dimineții, traficul rutier se dovedește a fi destul de intens. încep să iasă autovehiculele grele din garaje, îndrep- tîndu-se spre locurile de muncă. Numeroase autoturisme rulează pe șosea cu diverse destinații. In ciuda ceții dense, foarte puține sînt însă autovehiculele care circulă cu faza de întîlnire, pentru a se face astfel vizibile de la distanțe mai mari. Printre conducătorii auto care au neglijat aceste măsuri elementare ale con-

ducerii preventive și noile reglementări cu privire la circulația pe timp de ceață sap ploaie, eu l'aza de întîlnire, amintim pe: Ila- ralambie Tivrea din Lupeni (Dacia 1300, 2. HD 9625), Iozsep Abram care conducea autoduba transport muncitori 31 CJ 3338, Gheorghe Ciocîrlan (autofurgoneta 31 HD 4021, . aparținînd autobazei de transport a C.M.V.J.), Ian-' cu Horea Avram (autocamion basculant 31 HD 1296), Ștefan Berei (autobasculanta 31 HD 1100), Iulian Pîrvoiu (2 HD 9998),

Iosif Sabău (1 HD 3618), Ion Bojineă (1 IID 5592), Vasile Petrar.ll (2 HD 800), Ion Moldovan (31 HD 6012) și mulți, mulți alții.Am : mai semnalat în ---------- .. . ..coloanele ziarului lipsa de care eilcUla regulamentar competență a unor șefi de prin orașul Lupeni. Deci, garaje în ce' privește ve-. .. (Jn semnal de alarmă rificarea cu atenție a stă- . pentru cei care prin narii tehnice a autovehicu- tura funcției privesc eulelor înainte de plecarea în superficialitate și nepăsa- cursă. Din actele prezen- re punerea în pericol atate de conducătorul au- siguranței traficului ru-to Vasile Cadar, care conducea camionul 31 HD 5868 aparținînd I.A.C.M.M. și. avînd garajul la S.U.T. Iscroni, reieșea eă ultima revizie tehnică a fost făcută în data de 30 iunie 1983 (?!). Autovehiculul, la data controlului nostru, prezentă grave defecțiuni ale sistemului de lumini și de frînare. Tot cu defecțiuni tehnice în sistemul de frînare a circii-

Din actele prezen- re punerea în pericol siguranței traficului tier., Mai multi conducători s-au .dovedit a nu cunoaște semnele agentului de circulație. Printre aceștia amintim pe (Dacia 1300, Aurel Gros1 HD 7018), (.Dacia 1300, Conducătorul auto tor Măricel Pînzariu,
Mihail Slavei 3 HD 1093), (Dacia 1300, Gavril Rusu I C.J 1501).ama- la

'olanul Daciei 1300.1 111) 5243, foarte emoționat, a- bia reușește să răspundă întrebărilor agentului de sincercare mer- mai decît mersul normal, deoarece conduce foarte rar. Posedă permis de conducere din data de 30 septembrie 1971 și de atunci urcă la volan doar de cîteva ori■; /pe an.Una dintre obligațiile e- lementare ale unui conducător auto, înainte de a pleca în cursă cu un autovehicul, este de a verifica integritatea numerelor de înmatriculare (să nu fie ruginite sau murdare). Nu același lucru l-au făcut mai mulți con-

cireulație. Afirmă că autoturismul pe îl conduce de aceea gea- „în salturi" sau mult „accelerat" mersul normal,

ducători auto, printre care și Vaier Drata din Petroșani . (autoescavatorul 41 HD 2695).Ce-i drept sînt puțini, dar : mai există, conducă- . tori auto care încearcă să convingă agentul de circulație că este nevinovat, manifestîndu-se necuvi^V, ineios. Pentru o astfel de~ ieșire, Viore] Sabadoș din Vulcan, care conducea Dacia 2 HD 7396, aparținînd Țui loniță Iacobes- eu, a fost „temperat" și oprit din „cursa rapidă" ce o făcea spre Petroșani. Toți cei găsiți în culpă, au fost sancționați conform prevederilor de lege încălcate.Vom mai reVeni.
Ștefan NEMECSEK, 

cu sprijinul Biroului cir
culație de la Miliția ora

șului Vulcan
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MERI Dl A N E Ifactor determinant află și frații Ion și Mihai L

Astăzi, odată cu primul sunet de clopoțel, un nou an școlar va debuta pentru elevii, studenții și cadrele didactice din întreaga țară. Evenimentul constituie un prilej examina, conștienți rolul învățămîntului mânesc, fiecare din rile acestui proces deosebit de complex. In cadrul acestui proces de dezvoltare multilaterală a omului, nou, educația estetică are o însemnătate bită.Pentru a afla ce nou în acest an în cadrul învățămîntului adresat Fe- di-
.. .. • ge

nerale nr. 1, inspector metodist . al Inspectoratului școlar județean.
"t- Educația artistică se formează ' încă de la cele ina'i fragede vîrste. . Preșcolarii desenează, modelează, recită și cîntă, în cadrul activităților prevăzute în planul de în.vă- țămînt. Educatoarelor Ii se alătură deseori profesori de muzică din școala ' generală nr, 1, școală cațe are o secție de specialitate, împreună urmărind dezvoltarea simțului estetic la copii. Elevii . din clasele I—VIII continuă acest proces în cadrul orelor de muzică și’ desen, principale forme de educație estetică. Aces- tprg li . se adaugă de ansamblu coral, prevăzute în planul inVățămînt, precum ~și activitățile pionierești. Cei mai talentați dintre ei

de a de rola tu-
deose-

artistic, ne-am tovarășei profesoare licia Constantinescu, rector adjunct al școlii

oreleorede.

urmează cursurile secțiilor de muzică și arte plastice, ale școlii generale nr. 1, “sau participă la activitățile cercurilor artistice ale caselor pionierilor și șoimilor patriei. In- : tr-un însemnat număr de școli funcționează cercuri de desen sau muzicale. Elevii de liceu și studenții își continuă activitatea artistică fie în cadrul formațiilor artistice, fie în cadrul Școlii populare de artă, al clubului studențesc, al casei de cultură și cluburilor muncitorești, unde beneficiază de îndrumarea competentă a cadrelor de' specialitate. Ne-am străduit ca toți profesorii de muzică de la secția noastră de profil să îndrume formații artistice din municipiu, inclusiv formații artistice de amatori știut fiind că educația artistică, parte componentă a educației comuniste, se . continuă și după terminarea studiilor."— Anul viitor va fi dominat de fazele finale ale Festivalului național„Cintarea României"-.— Pe lîngă rea formațiilor din municipiu, roaștre vor participa, festival ca interpreți creatori;’ recitaluri, spectacole, atît pe din municipiu, eît și în cadrul întreprinderilor. Desigur că aici sînt impli-■ cate organizațiile de sindicat și tineret, precum și instituțiile de profil.

îndruma- arțistice cadrele în șisînt prevăzute audiții, alte scenele

Horațiu ALEXANDRE.SCU

Excursie la ȚebeaB.T.T., pentru a participa' la spectacolul cenaclului „Flacăra".1.00 DE TINERI DIN VALEA JIULUI vor pleca mîine la Țebea, intr-o excursie organizată de

*

*

î 
î 
î l.

Cunoscuții caricaturiști din Vale, Ion Mihai Barbu au primit noi lauri în cununa consacrării, ' prin participările la tradiționalele și prestigioasele saloane ale umorului din țară și de peste hotare. Vom căuta să prezentăm succint împlinirile lor artistice din ultima perioadă de timp.■ OLIMPIADA. La recenta Olimpiadă de laLos Angeles, România a fost reprezentată, nu numai de delegația sportivilor tricolori, după cum se știe aureolată în competiția pe națiuni cu locul secund, ei și prin reprezentanții școlii de carica-, tură a Văii Jiului, Ion și Mihai Barbu. Astfel, în cadrul manifestărilor culturale ale Olimpiadei, de un succes deosebit s-a bucurat selecția de caricaturi pe teme olimpice, prezentată de Giusseppe Mestichelli, organizatorul bienalei caricaturii de la Ancona (Italia). După cum se știe, la ediția din 1981 
a bienalei, Ion Barbu a fost distins cu marele premiu. '■ Duminica viitoare la Vercelli (Italia) va a- vfa loc festivitatea decernării premiilor Bienalei „Arta umorului în lume“. Ne parvine plăcuta veste. că lucrările „Intervenția armată" și „Fără cuvinte", semnate de Ion Barbu, au fost distinse cu premiul special al juriului.■ Peste o săptămînă debutează tradiționalul Festival al vinului Douja d’or, de la Asti (Italia). Cu acest prilej se va. vernisa o expoziție de caricaturi realizate de artiști din mai multe țări euro

pene. Intre expozanți se Barbu. Salonul caricaturii de presă de la Timișoara, desfășurat în luna trecută, a avut printre la u- reați pe Ion Barbu, căruia i s-a decernat locul II.
Ea 19 septembrie, în complexul expoziție- nal al Teatrului foarte mic din București va avea loc vernisajul expoziției de caricaturi realizate de Ion Barbu. Cele 60 de lucrări constituie a opta, ex

poziție personală a artistului din Vale, dintre care trei s-au desfășurat în Capitală.■ Juriul Bienalei caricaturii pe teme antirăzboinice de la Kagujevac (Iugoslavia) a reținut două lucrări semnate de Ion Barbu pentru premie- re. • ... ' r i.:■ Ultimul număr al revistei poloneze de umor „Spilky" găzduiește, într-o pagină specială, caricaturi realizate de cunoscuții caricaturiști români Ion Barbu și Mihai Stănescu.■ ■ Au demarat pregătirile pentru cea de-a IX-a ediție a Salonului de toamnă al umorului de 
la Petroșani. De această dată tema de inspirație, din cadrul ciclului „Condiția umană", va fi „Ah, bărbatul !“. Caricaturiștii din Vale, Care vor să participe la concurs, vor trebui să prezinte lucrări pe formatul 35/50 cm, în tehnică liberă. Alte amănunte în viitorul apropiat.

Andrei APOSTOL

Podoabele rodul renasc

Cu condeiulO personalitate, artisticămultilaterală,. care trece cu dezinvoltură de la condei la ixmel, MariaDincă va împlini peste4 ani o jumătate de veac . de la debutul poetic în revista țeana" Lunga că e jalonată de apariții ■ . în „revistele „Luceafărul", -. „CbjltemporanulV, ' „To- miș", „Tribuna", „Stea- ; ua“ etc., în calendare și culegeri literare, dar a rămas credincioasă . .. cola- ; boratoare publicațiilor.. co- ; trtliene din județul nostru, „Steagul roșu",; ■ „Drumul socialismului", și„ „Ritmuri hunedorene". A fost laureată a multor concursuri literare — „Condeie în concurs", „Anotimp hu- nedorean", ,',Cîntecul a-

școlară „Bănă- din Timișoara, sa carieră poeti-

1

I 
î

vărul și frumosul se afirmă, abia ..acum, în miraculoasa lor unitate. Ele devin determinante ale e- 
umane; unitatea lor .— model al operei ’ 

ele artă. Socrate, care a făcut din filosofie un mod n im i c ci . doar ., cum

XXIV,. „Socrate a coborît cel. dintî.i filosofia din cer, a așezat-o în 0- rașe, ’ a introdus-o pînă și în locuințele oamenilor și senței 
a ■ obligat-o să studieze viata, moravurile, ce este bine și ce este rău", scrie Cicero în Tuscutane-. Cu de viață, nelăsîndSocrate se afirmă conști- . scris în urma sa, 
ința de sine a omului. gîndul „ca o torpilă" Subiectivității ’ particulare și relativiste a gîndirii sofiștilor, el îi optîne un' interior auten tic al dului; el nu spune ca Protagoras că ;
este măsura tuturor lu
crurilor, ci omul, tocmai 
ca ființă care gîndește și 
se instituie creator, este 
măsura tuturor lucrurilor.Eul se descoperă și puterea de a spune• într-o lume care. i punea conștiinței, mută. Abia conștiința își este ei însăși adevărul. Preceptul înscris pe frontispiciul templului din Delfi: cu- 
noaște-te pe tine însuți â devenit o necesitate a vieții și filosofiei lui Socrate, 
o invitație la cercetarea nu a individualității particular», ci a esenței ge
neral umane, inerentă conștiinței: binele, ade-

gm- doar 
omul

■ a a

are
eu,o-cacu Socrate,se s-a spus, a întors reflecția asupra celor trei valori, le-a distins și relevat unitatea, le-a afirmat ea științe, prin ridicarea lor la- concept. Aici, Conștiința de sine, în planul lumii esteticului, pune problema conceptului de 

frumos. Cu Socrate filo- sofia ia chip uman, iar omul, întruchipare filo
sofică; sub aceste însemne, gînditorul devine o a- devărată operă de „El se înalță în fața tră — avea să scrie cinat dialecticianul

artă, noas- fas- Ile-

gel .— ca una dintre acele mari naturi plastice, acei turnați absolut singură ’ bucată, să acea artă care Iff o na-'
indivizi. dintr-o cum sîntem obișnuiți întîlnim. adesea în epocă, — o operă de clasică desăvîrșită s-a ridicat, ea însăși, atare înălțime. Aceste turi nu sînt făcute de împrejurări, ei ele însele au realizat în mod independent dintr-însole, ceea - ce au fost; ele au devenit ceea ce ele însele au voit să fie și au rămas credincioase față de , ceea ce au devenit". El a fost un adevărat model de virtuți morale. Se naște în 469 î.e.n.; este fiul sculptorului Sofronisc și al moașei Fenareta. De la primul învață arta reprezentării chipului uman, de la mamă, arta âduce- a omului cadincaleaȘi a
rii la chip ființă gînditoare și amîndouă va realiza regală a Omului înprin folosofie ca artă dialecticii. Există un moment cînd. fiecare dintre noi trebuie să ni-1 imaginăm, oprindu-ne pe stradă cu întrebările; ce 
este binele ? Dar adevă
rul? Dar frumosul ?

Dumitru VELEA

cascadă de stele irupe din ochi de Zenit Negre, podoabele rodul renasc,
aburind abatajul,și pe crengile afundului își poartă floarea curajul.

Sfinxul tainelor, coborît în rădăcini adinei, s-a urcat, din nou, pe interzisa creangă a Edenului, lingă sîm burii fructului pîrguit...In orizontul dantelat de stînci,
„pictură cu acul". Ie numește artista, peste trc-i decenii în Marja Dincă își de- ciipele

Cărțile, cărțile acestea cite le-am citit, tot atltea focuri aprinse, spre veghe,

și peneluldineului", la Festivalul național „Cintarea României", ediția a Ii-a. Pregătește" deja a. Zecea expoziție personală de pictură, un succes, deosebit au cunoscut.cusăturile sale, • cumDeVale, dică • cu; tandrețe de meditație patriei, vrednicilor mineri, meleagului care. a'.adoptat-o, dar. în poezia sa răsună si grave--întrebări - filozofi- - ce. In „Crestomația ? lirică" a Văii Jiului ea are un loc de seamă, cititorii așteptînd să-i vadă adunată zestrea poetică în- tr-un volum. (Sever NO
IAN)

sus pe metereze, dincolo de înaltul durerii, cucerit...

Ansamblul „ 
gul" al casei de 
tură a sindicatelor 
Petroșani, care va 
țreprinde în curînd un 
turneu în l'.R.S.S.

(Donețk).

0 atractivă carte pentru capiiSub titlul „Cavaleri ai meritului pionieresc", în Editura politică, a apărut o atractivă și instructivă carte pentru copii, Autorul, Irimie Străuț, membru al Uniunii scriitorilor din Romă îia, fost redactor al ziarului „Steagul roșu" Petroșani, cunoscut datorită altor numeroase cărți pentru cei mici, a îrtmă- nunchiat 61 de povestiri și schite, de fapt Întîm- plări adevărate, pline ..de tîlc și unele chiar acte , de eroism ale purtătorilor tricolor.:iu tonei mii !• da, tran-
( cravatei-roșii euSînt secvențe de, tiee trăiri ale unor .cu. , țâre , vi vilă precisă, ,cu numele

de coși cele care așa cum se sub-' intro- E vorba despre copii care -au primit cea pionierească, distincție . tribuită celor ce- se■iijc după deviza irite!" 1- vorba oieri, care, în rări neobișnuite ouat fără nici o cu responsabilitate și turitate civică, înalte calități cinste și cutezam. n.iționară și chiar de sacrificiu, putând tereșele <•olectivi tații

scrise cit se poate rect în pagină, ca ale localităților în trăiesc", liniază în- scurta ducere a cărții.,,Meritul pionercsc".mai înalta distincție a-con- ,,Tot îna- de pio- im pre ju- au iieți- șevăire, ma-; dovedind norale, ' - TeVO-■ uirit in- mai

presus de...cele personale.E vorba de copii inimoși și minunați, asemenea legendarilor luptători „fără de prihană" clin vechile povești cavalerești, săritori la nevoie, neclintiți în slujba binelui, ' a- devărului și cinstei, necruțători cu răul, adevă- rați apărători ai dreptății și. tineri revoluționari demn de admirație stimă.Cartea este scrisă tr-un stil vioi, clar și' pe deplin accesibil celor mici. — ea și celor mari — re- eomandindu-se de la sine ca o lectură interesantă și utilă pe plan educational.

Șiin-

V.S. FENEȘANU
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tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pagina 1)E ducției și a cerut specialiștilor să continue activi- ■. tatea de integrare în fate bricație a unor utilaje de jj mare capacitate de care J are nevoie industria mi- Lnieră din țara noastră, ț S-a indicat, de asemenea, “ să se acționeze pentru (dotarea unității cu noi a- .gregate specializate, care să asigure creșterea continuă a producției, inclusiv a celei destinate exportului și îmbunătățirea calității produselor.Pe întregul parcurs al vizitei, muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprin-’ derii au întîmpinat cu s sentimentele de aleasă 

ț stimă și prețuire pe con- ‘ ducătorul partidului și ! statului nostru. Caldele lor manifestări s-au constituit într-o mărturie elocventă a unității de nezdrun- •; cinat a întregului nostru i popor în jurul partidului, ■/! al secretarului său ge- ■ neral, ă hotărîrit oame- nilor muncii, fără deose- ■L ’' <1 1
i

-

hire de naționalitate, de . a acționa pentru înfăp- 
l tui'rea sarcinilor de plan ■ pe anul în curs și pe “ tregul cincinal.In continuare, a fost zitată întreprinderea 
; aparate electrice dc i

în-; vi
de 

mă-

surat, nități noua ală a șoara, apărută, altor torii contemporane,
una din primele u- cconomice de pe platformă industri- municipiului Timi- asemenea impresionante cti- - . > în e-poea celor mai mărețe .împliniri din viața patriei — „Epoca Ceaușescu".Gazdele l-au informat pe larg pe secretarul general al partidului prin intermediul unor ilustrative grafice și panouri, a unor expoziții organizate de-a lungul principalelor sectoare de producție, des

pre realizările și preocupările în perioada către a trecut de la înființarea întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați, în continuare, să viziteze mai multe secții și ateliere unde le-au fost prezentate noi tehnologii de a- samblat și verificat aparate miniaturizate pentru sălile de comandă de la centralele electrice, preocupările pe linia reducerii gabaritelor și greutății aparatelor aflate în fabricație. -In cadrul unei expoziții organizată în incinta întreprinderii, au fost reunite produse realizate în colaborare cu institutele

de învățămînt superior din localitate, precum și o serie de instalații de tomatizarc și control funcționării utilajelor gricole.Tovarășul N i c ol... Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului. și statului, au vizitat în continuare, Liceul in
dustrial „Electrotimiș".Desfășurată în preziua deschiderii noului an de învățămînt, vizita dc lucru a secretarului general al partidului în acest lăcaș de învățămînt a prilejuit examinarea unor aspecte importante privind desfășurarea procesului instructiv-educativ, de pregătire pentru muncă și viață a tineretului școlar, dezvoltarea țămîntului, legarea tot . strînsă cu cercetarea producția.Secretarul general partidului este informat directorul liceului, că ceastă unitate a învăță- mîntului timișorean, care dispune de 20 de săli de clasă și 17 cabinete și laboratoare, cantină, internat, sală de sport și club, pregătește forța de muncă tînără pentru unitățile industriale Situate pe platforma din imediata

vecinătate — „Electroti- miș", întreprinderea de aparate electrice de măsurat și „Tchnometal".Rînd pe rînd, sînt vizitate laboratoarele de măsurări electrice și electronice, de acționări și automatizări, de rezistență și organe de mașini și mecanisme, de tehnologie și studiul materialelor, care, prin dotările de înalt nivel, asigură bune Condiții de instruire teoretică $i practică a elevilor.Elocvente pentru orientarea fundamentală a școlii românești sînt și realizările elevilor de la acest liceu, reunite în expoziția special organizată. Prin- tr-o strînsă legătură cu întreprinderile colaboratoare, liceul și-a îndepli- învă- nit sarcinile de producție maiȘi

au- al
a-a e

al de a-
școlare.Este vizitată, în continuare, „Expoziția reali
zărilor învățămîntului gim
nazial și liceal din jude
țul Timiș".Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate de către elevii pre- zenți în fața standurilor realizările obținute în cadrul atelîerelor-școală, a cercurilor tehnice și aplicative ale școlarilor timișoreni. A .X

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au vizitat, în continuare, Expoziția realizărilor economiei , semnifi- marilor în anii această iizărilor economiei județului Timiș" s-a încheiat. De-a lungul străzilor străbătute de coloana de ma, șini, în drum spre reședința oficială, mii de timișoreni, tineri și vîrstnici, aplaudă cu însuflețire.Locuitorii orașului l-au salutat, încă o dată, pe conducătorul partidului și statului cu entuziaste a- plauze și ovații, au scandat cu putere „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu reales la al XIII-Iea Congres !“, „Ceaușescu — Pace !“. Este expresia timentelor de adîncă goste și prețuire pe timișorenii, asemenea întregului popor, le poartă secretarului general al partidului, bucurie de a-I avea din nou în mijlocul lor.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Timiș, continuă.

județului Timiș, cativă sinteză a împliniri obținute socialismului în parte a țării.Cuprinzătoarea ție înfățișează, prin intermediul unei game largi de produse realizate în peste 110 unități prin panouri, grafice, machete, forța, dinamismul, gradul înalt de tehnicitate ale industriei județului, dezvoltarea în ritm accelerat a tuturor sectoarelor economiei timîșene în perioada care a trecut de la actul istoric de lă 23 August 1944, și îndeosebi în etapa parcursă de la cei de-al IX-Iea Congres partidului, epoca cea bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a patriei.In ansamblul său, expoziția ilustrează imaginea viguroasă a Timișului contemporan, amploarea înfăptuirilor harnicilor locuitori ai județului, dimensiunea efortului lor creator consacrat îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce le revin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au avut cuvinte de apreciere pentru realizările colectivelor din economia timișeană, că
rora, le-au urat noi și tot mai importante succese în întreaga activitate.Vizita la „Expoziția rea-expozp

al mai sen- dra- care

r
I

Agendă diplomaticăSituația din Africa aus- po- promova-F.. .....f trală și consecințele. iiticii agresive te de regimul rasist din rR.S.A. s-au aflat în centrul convorbirilor pe care ie-a purtat la Roma președintele Republicii Populare Angola, Dos Santos, cu tele țării-gazdă,, Pertini, și cu premierul i- talian, Bettino Craxi. Președintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, și-a cheiat convorbirile la Atena cu președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis, și cu premierul Andreas Pa- pandreu. A fost evidenți-

Eduardo președin- Sandro
înde

ată hotărîrea celor țări de a-și extinde borarea pe diverse planuri, și s-a procedat la un util schimb de opinii a- supra unor probleme majore ale. vieții internaționale actuale. Modalitățile extinderii relațiilor bilaterale în diverse domenii și o analiză a evoluțiilor pe plan regional și internațional au fost prilejuite de convorbirile purtate cu oficialitățile i- ranienc, a declarat la Isla
mabad, ministrul pakistanez de externe, Sahibzada Yaqub Khan, la încheierea vizitei sale de trei zi- 
le în Iran. ■ <

două cola- Știri din țările socialisteBELGRAD 14 (Agerpres) — In cadrul complexului industrial „Boris Kidrici", din orașul iugoslav Luka- trucție în regiuneavaț (R.S. Bosnia și Her- estică a R.P.D. Cțegovina), se construiește o nouă baterie de cocs, a cărei capacitate anuală este proiectată la 700 000 tone cocs. Costul ei se va ridica la 6,1 miliarde dinari. După intrarea în funcțiune a noului obiectiv, complexul din Lukavaț va fi în măsură să producă 1,2 milioane tone cocs pe an.
*(Agerpres)

Declarația ministrului 
de externe al SpanieiMADRID 14 (Agerpres), — Intr-un interviu acor

dat revistei madrilene „Tiempo", ministrul de externe al Spaniei, Fernando Moran, a declarat că țara sa trebuie să părăsească Comitetul militar al NATO — cea mai înaltă autoritate militară a organizației nord-atlan- lice, compusă din șefii de Stan Major ai tuturor țărilor membre, cu excepția Franței. „Nu văd cum putem susține că Spania nu ' face parte din .structura , militară a NATO, dacă noi sîntem membri ai acestui comitet" — a adăugat el. Ministrul spaniol a

Maca

BEIJING 14— Concomitent voltarea căilor It.P. Chineză au luat amploare construcțiile de material rulant. In ultimii 30 de ani, fabricile au produs peste 11 000 diferite tipuri de locomotive, 17 000 tipuri de vagoane de pasageri și 320 000 de vagoane de diferite tipuri pentrutul de măr transmite agenția Nouă. In prezent, în R.P. Chineză se produc nu numai locomotive cu Diesel și electrice,ne de pasageri și de mărfuri, dar și material rulant specializat, vagoane de pasageri, de înaltă calitate, vagoane și locomotive de metrou.

(Agerpres). cu dez- ferate, în

PHENIAN 14 (Agerpres) —• O.nouă magistrală feroviară se află în cons- i nord- Coreene. Calea ferată urmează să lege zonele miniere de aici cu centrele industriale. Construcția este foarte dificilă, avînd în vedere, condițiile geologice deosebite. Pe acest șantier lucrează detașamente de tineri din toate provinciile și orașele R.P.D. Coreene. Pînă în prezent, pe traseul viitoarei magistrale au fost realizate 37 '• de tunele și 12 poduri, alte viaducte aflîndu-se în construcție.'
☆

subliniat, de asemenea, importanța dcnucleariză- rii pentiti menținerea e- chilibrului Est-Vest.Observatorii de la drid remarcă faptul interviul ministrului niol a apărut chiarziua în care în capitala Spaniei au sosit membrii Comitetului militar al NATO, aceasta confirmă încă o dată creșterea o- poziției din cadrul Partidului Socialist . Muncitoresc Spaniol (de guvernământ) față de ideea integrării Spaniei în structura militară a alianței nord-atlantice.

transpor- f u ri, China
abur, vagoa-

VIENTIANE, 14, (Agerpres). — In R.P.D. Laos s-a încheiat semănatul de toamnă al orezului — principala recoltă a anului. In acest an, orezul de toamnă a fost cultivat pe 
o suprafață record — pes
te 400000 hectare. In cooperativele agricole înființate în ultimii zece ani sînt folosite tot mai intens îngrășămintele chimice, tehnica agricolă modernă și formele noi de organizare a muncii, ceea 
ce a făcut să se obțină recolte bune. Provincia Sa- vannaket — grînarul Lao- sului — a îndeplinit pîhă în prezent planul de stat la toți indicatorii.
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Mica publicitateLIVIU urează „La mulți ani" Cristinei la împlinirea a 15 ani. (2556) VIND Dacia-1300 roșu 28, motor francez, în perfectă stare. Telefon 70388 Vulcan, informații după
— 2 paznici

Retribuția se va face coniorm Legii nr. 
57/1974.

VIND casă situată i n io- ora 16. (2551) calitatea Cîmpu lui Neag pe Valea Paroșenilor. Relații la telefon nr. 12979, familia Popescu, Tg. Jiu. (2543) VIND Renault-Gordîni în stare de funcționare. Lu- peni, strada Straja nr. 1/1, (2147)
COLfcUiUL DE REDACȚIE: losil BALAN, loan DUBEK, Dorm GHEțA. ion MUSIAțA. 

Simion euP - redactor șei, Teodor RUSU - redactai șei adjunct, loma (AI ARCA.
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TV
In jurul orei 10,30 —

.Transmisiune directă din 
municipiul Timișoara. 
Adunarea populară pri
lejuită de vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Ti
miș și de deschiderea 
anului de invățămint 
1984—1985.13,30 Telex.13,35 La sfîrșit de săp- tămînă (color).— Sus la noi în Maramureș — cîntece populare.— Gala desenului a- nimat,— Cîntecele patriei.— 40 de ani de istorie nouă.— Șah.— Marile momente ale baletului.— Telesport.

— Din nou la școală■ sau... pentru prima oară la școală!— Din cartea naturii.— Autograf muzical.16,30 Popas în Costa Rica.16,45 Săptămîna că.19,00 Telejurnal color). #19,50 Tineri, în <,aia nereții (color).
politi-(parțialțara ti-

Concur-

20,15 Invățămîntul ro-mânesc sub sem-nul angajării re-volutionare. Re-portaje.20,30 Film artistic (co-lor). 
„Muntele alb"producție a Stu-dioului TV. de film21,50 Mamaia ’84 (color).Selecțiuni din re-citai urile sului de muzică u- șoară românească Mamaia ’84.22,25 Telejurnal.

ANUNȚURI DE FAMILIE
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MAMA, soția și fiul anunță cu nemărginită durere încetarea din viață a celui care a fost un bun fiu, soț și tatăARDELEAN LUCIAN(54 de ani)Inmormîntarea va avea loc luni, 17 septembrie, ora 15,00, de la Casa pionierilor Petroșani.
OLGA soră, Marcel frate, Marcela nepoată, a- nunțăm cu adîncă durere încetarea din viață a scumpei noastre TRI FAN MARIA — MIMIcare va rămîne veșnic în inimile noastre.Inmormîntarea, duminică, 16 septembrie în o- rașul Brăila. (2553)
CU sufletul plin de tristețe soția Ilonka, fiicele Marghit și Babi, fiii Laczi și Imike, amintesc că azi se împlinesc 6 luni de la pierderea scumpului lor soț și tată TAR EMERIC IMRE (2557)
SOȚIA Valerica și copiii Claudia și Virgilius amintesc celor care l-au cunoscut că se împlinesc 6 luni de la dispariția celui care a fost

VALEANU VIRGIL GIGI - (2558)
Redacția $■ administrația ; Petroșani, sti. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Ieietoane ; 41662. 
>ecreiariat, 41663. 42464 secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, stt. N- Bdlcescu, nr, 2. telefon 41365._________


