
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

roșu
ANUL IXL, NR. 10 157 4 PAG. — 50 BANI

ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

Adunarea festivă dedicată 
celei de-a 40-a aniversări 

a victoriei asupra fascismului 
și „Zilei independenței de stat 

a României"

de 
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Fruntașii 
confirmâ

Colectivul minerilor, 
ginerilor și tehnicienilor 
din cadrul sectorului IV 
al I.M. Lonea, colectiv ca
re în anul trecut cu cele 
peste 35 000 tone extrase 
suplimentar sarcinilor 
plan a obținut locul 
întrecerea socialistă 
Combinatul minier 
Jiului, se menține și 
nul acesta tot pe 
loc. De la începutul anului, 
la zi, acest harnic colectiv 
a livrat economiei națio
nale, în plus, aproape 
13 000 tone de cărbune e- 
nergetic și pentru semi- 
cocs. Succesul a fost obți
nut pe baza depășirii pro
ductivității muncii în căr
bune, cu peste 300 kg pe 
post. Un aport deosebit au 
avut brigăzile de fronta- 
liști conduse de Gheorghe 
Lipșa, Florea Anton și Gri- 
gore Mîndruț. (Gh. S.)
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Sectorul I al minei 
roșeni se află de 
multă vreme în rîndul co
lectivelor fruntașe, întru- 
cît — ne lămurește sing. 
Remus Becuș, șeful de 
sector — oamenii săi stă- 
pînesc cu pricepere tai
nele meseriei, în conse
cință și muntele. La vre
mea perioadelor de bilanț 
interesează realizarea pla
nului, dar mai ales „vîr- 
furile".

— Ortacii lui Gavrilă 
Mesaroș trebuie să rea
lizeze productivități de 
10 tone pe post, media 
înregistrează 14 tone, dar 
vîrfurile depășesc 17.

„Vîrfuri" au însă și cele
lalte formații. La pregă
tiri combina brigăzii lui 
Vasile Coiocaru atinge și 
150 ml pc lună, Viorel 
Poșa și ortacii săi înain
tează cu peste suta de

Mesagerii
calității

Preparatorii, oamenii 
care înnobilează cărbu
nele, au cinstit sărbătoarea 
de la 9 Mai cu rezultate 
deosebite în muncă. Prin 
îmbunătățirea indicelui de 
recuperare globală a căr
bunelui cu 5,9 puncte, pre
paratorii de la Petrilâ, Co- 
roești și Lupeni au reali
zat o producție netă su
plimentară de 13 431 tone 
de cărbune. In luna aprilie 
și în zilele care au trecut 
din luna mai au depășit 
sarcinile de plan la 
chete cu 
perînd în 
parte din 
gistrat în

bri- 
recu- 
bună 
înre-

8 626 tone, 
acest fel o 
minusul 

primul trimestru.
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într-o singură zi - 8900 tone
Miercuri, 8 mai, din 

batajcle minei Lupeni 
fost scoase la lumină 
proape 8000 tone de
bune, producție record pen. 
tru luna mai. Cu cele 171 
tone extrase suplimentar 
planului în această zi, plu
sul acumulat de la începu
tul acestei luni la produc
ția fizică de cărbune 
ridică la 6236 de tone, 
remarcat, că din cele 
sectoare de producție
minei, cinci înregistrează 
plusuri cuprinse între 129 
tone, sectorul V și 3513 to
ne, sectorul IV. Printre bri
găzile cu cele mai bune 
rezultate din sector se nu
mără cele conduse de Con
stantin Popa, Teodor Bon- 
calo și Aurel Manda, care 
exploatează abataje echi
pate cu complexe de sîts-
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suplimentar 
Ritmicitatea

metri, prin procedee cla
sice, de această perfor
manță se apropie brigăzi
le lui Vasile Lință și ~ 
mitru Darabă.

Consecința — celor 
tone de cărbune și 
ml pregătiri în plus 
primul trimestru, 
le-a adăugat 6300 
și 70 ml, la zi, în 
s-au extras 
1500 tone, 
depășirilor nu este afec
tată de greutățile muncii 
în subteran, deși, de e- 
xemplu, în aprilie, în 
frontalul lui Mesaroș, s-a 
întîmplat un necaz, 
a afectat producția 
două schimburi.

— In ultimii doi 
și jumătate, continuă dia- j 
logul Remus Bec-uș, n-am ț 
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Arătam într-unul din nu
merele trecute ale ziarului 
nostru citeva cauze ale ne- 
realizării sarcinilor de plan, 
in primele patru luni din 
acest an, de către brigada 
lui Ion Ciobanu din secto
rul I al minei Petrito, Să 
vedem care sint cauzele 
nerealizărilor și la brgaca 
lui Constantin Ene din sec
torul III al aceleași mine.

Brigada lucrează tot pe 
stratul 3 și folosește aceeași 
metodă de exploatare — 
abataj frontal cu susținere 
individuală și tavan de re
zistență. De la începutul 
anului, brigada a rămas 
datoare economiei naționa
le cu aproape 3 400 tone 
de cărbune, nerealizîndu-se 
in nici una din lunile tri- 

ținere mecanizată și com
bine de tăiere.

Și în această lună, Mi
hai Blaga și ortacii lui din 
sectorul II au depășit pro
ductivitatea muncii plani
ficată cu peste 1500 kg pe 
post, contribuind din 
la extragerea celor 
tone de cărbune peste 
clnile de plan la zi 
sectorului. Nu trebuie 
uitați nici minerii din bri
găzile conduse de 
Ursu și Pavel Bujor 
sectorul VI care au 
zat o producție suplimen
tară de 1395 tone de căr
bune. Cu cele 725 tone ex- 
tia.se suplimentar de la 
începutul lunii, minerii sec
torului I se situează prin
tre fruntașii minei. (Gh. B.)
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C'a o semnificativă con
cretizare a indicațiilor și 
orientărilor secretarului 
general al partidului 
vind dezvoltarea de 
samblu a 
gust ,1979, 
Ua vizită 
tovarășul 
Ceaușescu 
tra în funcțiune moderna 
hală de montaj cu o capa
citate de 2500 tone. Era în
că un pas mare făcut în 
direcția extinderii gene
rale a uzinei care însemna, 
de fapt, confirmarea în
crederii și competenței lu
crătorilor în construcția u- 
tilajelor miniere.

„Este absolut necesară 
derularea în ritm accelerat 
a lucrărilor de .investiții

Cu justificări nu se realizează planul
mestrului I productivitatea 
muncii planificată. In luna 
martie a atins chiar și un 
„record", realizarea a 50 
la sută din productivitatea 
muncii planificată, ceea ce

ier-.*
a însemnat că fiecare mun
citor, zilnic, a dat cu 3 tone 
mai puțin cărbune decit a- 
vea normat.

Să vedem ce spune șe
ful sectorului, sing. Ion 
Dobrița :

— In general cu brigada 
mergem pe două fronturi,

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, joi, 9 mai, 
a avut loc, în Capitală, a- 
dunarea festivă dedica
tă celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei asupra fas
cismului și „Zilei inde
pendenței de stat a Româ
niei".

Organizată de Comitetul 
Central al Partidului Co
munist Româ’n, Consiliul 
cto Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România, 
adunarea s-a constituit în- 
tr-un fierbinte omagiu a- 
dus eroilor neamului, tutu
ror celor care s-au jertfit 
pentru libertatea și inde
pendența patriei, relevînd 
contribuția României la 
victoria asupra fascismu
lui, țara noastră angajîn- 
du-se, după înfăptuirea re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperîalistă de 
la 23 August 1944, cu în
tregul său potențial mate
rial și uman, alături de 
ostașii armatei sovietice, 
în luptele împotriva Ger
maniei hitleriste.

Adunarea a dat expresie, 
de asemenea, înaltei pre
țuiri a rolului istoric al 
partidului nostru comunist 
în unirea tuturor forțelor 
naționale, democratice, pa
triotice, revoluționare, îm- 

pentru a asigura suprafe
țele de producție necesare 
trecerii la fabricația de se
rie a complexelor mecani
zate și a combinelor de a- 
bataj, precum și pentru 
extinderea gamei de pro
duse necesare automatiză
rii minelor" — afirma to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizînd cu clarviziu- 
nea-i caracteristică întrea
ga activitate viitoare a u- 
zinei.

Odată cu intrarea în 
funcțiune a halci de mon
taj, suprafața de producție 
a întreprinderii atinsese ci
fra de 40 000 mp, volumul 
producției crescînd, de la 
precedenta vizită de lucru, 
de 1,7 ori. Omologarea 
seriei zero a complexelor

3-4 muncitori lucrează in 
preabatajul pentru pregă
tirea noii linii de front a 
aceluiași număr de abataj, 
iar cu 5-6 muncitori in a- 
batajul frontal. La sfîrșitul
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lunii se calculează pe ba
za productivității medii, 
cîștigul. In luna ianuarie 
am mers mai mult cu a- 
batajul dar, nerespectarea 
tehnologiei de lucru, dis
tanța prea mare dintre și
rurile de stîlpi și grinzi (u- 
neori de 1,5 m în loc de 

potriva fascismului, a 
războiului, in lupta pentru 
dreptate socială și inde
pendență, pentru edifica
re pe pămîntul. României a 
societății socialiste și co
muniste.

Evocarea glorioaselor pa
gini de luptă ale poporu
lui nostru a prilejuit, tot-, 
odată, evidențierea faptu
lui că aniversarea a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului are loc în anul 
în care se împlinesc doua 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, ce a 
inaugurat perioada cea 
mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării. 
Adunarea a reprezentat 
o grăitoare ilustrare a sen- • 
timenteler de profundei 
dragoste și recunoștință 
ale tuturor fiilor 
fată de tovarășul 
Ceaușescu, patriot 
cărat, strălucit conducător 
al destinelor națiunii, care 
slujește cu devotament ne
țărmurit, cu clarviziune și 
e’oisn. interesele supreme 
ale țării, cauza păcii și so
cialismului.

Aceste simțăminte și-au 
găsit o elocventă expresie 
în atmosfera entuziastă cu 
care a fost întîmpinat to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la intrarea în Sala 
tului Republicii 
România, unde a 
adunarea festivă.

împreună cu

patriei
Nicolae 

înflă-

Pala-
Socialiste 
avut loc

tovarășul

mecanizate de tip SMA-1 
și SMA-2 și a combinelor 
de abataj CA-1, experi
mentate cu bune rezultate 
în bazinul carbonifer Mo- 
tru, și a celor de tip CA-2, 
a înșemnat în fapt trece
rea la producția de serie a 
utilajelor miniere de mare 
capacitate atît de necesare 
mecanizării lucrărilor din 
subteran, activitate asu
pra căreia secretarul gene
ral al partidului insistase 
în mod deosebit, dînd în 
acest sens indicații de o 
excepțională valoare prac
tică. Totodată, începerea

Gheorghe CHIRVASĂ, 
ing. Nicolae I.OBONȚ

(Continuare in pog. a 2-a)

0,7 m cit prevede monogra
fia de armare) a condus la 
surpări și presiuni excesive 
pe stilpii hidraulici. Ne
cazuri mari ne-au provocat 
apofizele care nu au fost 
urmărite prin găuri de son
de, atunci cînd au fost e- 
xecutate preabatajele pe 
culcușul stratului. A trebuit 
să facem instrumentații cu 
două felii mai sus pentru 
scoaterea cărbunelui ră
mas in vederea evitării fo
curilor endogene pe acest 
număr de abataj. Deci, a- 
cest lucru a făcut să ob- 

Gh. SP1NU
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Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, la adunare 
au participat membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., secretari 
Comitetului Central
partidului, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
conducători ai unor insti
tuții centrale, ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, gene
rali, luptători și -Veterani 
de război împotriva fascis
mului, reprezentanți ai

■ vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, acti
viști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din Ca
pitală.

In sală se aflau șefi -al 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, 
corespondenți 
străin e.

Sala Palatului Republi
cii Socialiste România eră 
împodobită sărbătorește. 
Deasupra tribunei oficiale 
se afla portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
cadrat de drapelele parti
dului și statului. Era în
scrisă urarea atît de dragă

ai presei

(Continuare in pag. a 4-a)
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Optică 
păgubitoare

„Mă angajez în nu
mele- colectivului pe ca
re îl conduc...", „Anga
jamentul nostru, al în
tregii formații...", „Ne 
vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile în
credințate. Acesta este 
angajamentul nostru, al 
celor care...". Cuvinte 
devenite simboluri ale 
răspunderii și hotărîrii, 
ale dăruirii cu care co
lectivele de oameni ai 
muncii din Valea Jiu
lui, ca dealtfel din "în
treaga țară, își exprimă 
dorința fierbinte de a 
contribui la dezvolta
rea’economică a patriei, 
la creșterea nivelului 
de trai, al bunăstării în
tregului popor. „Mă an

INSCRIPȚII

gajez...", iar faptele 
confirmă pe deplin te
meinicia hotărîrii oa
menilor de a depune 
eforturi stăruitoare pen
tru creșterea produc
ției de cărbune, energie, 
mașini și utilaje minie
re, a produselor desti
nate exportului.

Dar cînd angajamen
tele nu stat confirmate 
de rezultatele obținu
te, cînd sînt luate de 
dragul de a fi luate, 
răspunderea este înlo
cuită de formalism , și 
totul capătă un aspect 
birocratic, spre auto- 
rnulțumirea celui care 
vegetează la umbra „an
gajamentului" pînă la 
termenul scadent, cînd 
un nou angajament ii 
mai prelungește (pînă 
cînd !) starea de som
nolență.

El și-a luat 
jamentul și prin 
re și-a făcut datoria. O- 
norarea lui însă...

Stupidă, anacronică 
și păgubitoare optică !

Dorin GIIEȚA
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.

Luna educației politice
intimpinarea forumuluiIn

tinerei generații din Româ
nia, perioada 2 mai - 2 
iunie a.c. a fost declarată 
„Luna educației politice, re- 
voluționar-patriotjce și cul
turii socialiste pentru tine
ret". Amplă manifestare 
cultural-educativă, luna e- 
ducației cuprinde o serie de 
acțiuni deosebit de intere
sante și utile pentru 
retul Văii Jiului, la 
participanții vor avea 
sibilitatea să audieze 
puneri pe diferite 1 
susținute 
partid și de stat, de spe
cialiști 
ritului, 
diverse 
nicipiu.

tine
care 
po- 

j ex
terne, 

de cadre de

din domeniul mine- 
de alte cadre 
specialități
Săptămina

de 
din mu- 
aceas-

0 vie materializare a cutezanței și gindirii govatoare
(Urmare din pag. 1'

e-

__ în
Valea

ta, declarată „Săptămina 
ducației revoluționare 
patriotice pentru tineret" 
toate orașele din t_.. 
Jiului, a prilejuit organiza
rea acțiunii „Sub flamuri 
de partid biruitoare", la 
care au participat la nive
lul municipiului peste 1000 
de tineri din întreprinderi, 
instituții, și școli. De ase
menea, ieri la I.M.P., in 
cadrul aceluiași ciclu de 
manifestări s-a desfășurat 
simpozionul : „Cucerirea in
dependenței de stat - 
ment hotăritor pentru 
voltarea ulterioară a 
mâniei". Alte asemenea 
nifestări vor avea loc 
fiecare zi, la nivelul fiecă
rui oraș al Văii Jiului. (G.C.)
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Zile de producție recordu

Uteciștii de la I.M. Vul
can, hotăriți să cinstească 
prin fapte demne de mun
că evenimentele politice pe 
care întreaga țară le-a săr. 
bătorit: aniversarea creării 
partidului, Ziua indepen
denței și a 40-a aniversare 
a victoriei asupra fascis
mului, au declarat zilele de 
8 și 9 Mai, zile de produc
ție record. Pe lîngă reali
zarea exemplară a sarcini
lor de plan, reducerea' ab-

sențelor nemotivate și a 
întîrzierilor de la program, 
uteciștii din Vulcan au reu
șit in cele două zile, prin 
acțiuni de muncă patrio
tică, recuperarea a 300 kg 
de aluminiu și a peste 200 
m de cablu din cupru din 
subteranul minei Vulcan 
luind un serios avans în 
îndeplinirea exemplară a 
angajamentului asumat în 
întrecerea utecistă, în in
timpinarea Congresului al 
Xll-lea al U.T.C. (P. Kovacs)

producției în serie a în
semnat și lichidarea acti
vității de reparare a uti
lajelor de pînă atunci ră- 
mînînd în sarcina între
prinderii reparațiile numai 
la utilajele de producție 
proprie.

In paralel cu aceasta, 
o puternică amploare a 
luat activitatea de asimi
lare în fabricație a unor 
noi instalații absolut ne
cesare desfășurării lucră
rilor din subteran în con
dițiile mecanizării. Astfel, 
au fost asimilate instalați
ile miniere de perforat de 
tip I.M.P. 1 și mai tîrziu 
I.M.P. 2, instalațiile de 
umectat straturi, concomi
tent cu extinderea gamei 
dispozitivelor de legat ca
bluri și a produselor de 
automatizare, activități 
complet noi, de mare com
plexitate tehnică, intrînd 
in obișnuința lucrătorilor 
de la I.U.M.P. Totodată,

trecerea la fabricai-ea noi
lor mașini și instalații 
impus In 
creșterea numărului 
personal muncitor, a 
mărului de specialiști, ca
re în perioada la car* ne 
referim s_a dublat, In în
treprindere fiind întîlniți 
acum, absolvenți ai învă- 
țămîntului superior și din 
alte centre universitare 
din țară, întreprinderea 
de utilaj minier din Pe
troșani împunîndu-se con
vingător în rîndul 
prinderilor de profil, 
ralel cu promovarea 
cadre de specialitate 
învățămînt superior, 
cadrul întreprinderii 
desfășoară o intensă 
vitate de perfecționare 
pregătirii profesionale, 
policalificare, pentru 
perirea necesarului de per
sonal muncitor în meseri
ile noi. Printr-o mai bună 
utilizare a capacităților de 
producție, printr-o mai 
bună organizare a muncii,

a 
mod necesar 
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nu-
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unor 
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ca urmare a creșterii ni
velului genera) de pregă
tire profesională, produc
tivitatea muncii înregis
trează în această perioadă 
un spor de peste 30 la 
sută, în condițiile în care 
producția fizică a 
prinderii a crescut de 
6000 tone la 11 000 tone U- 
tilaje miniere pe an, reu- 
șindu-se construirea a 11 
complexe mecanizate, de 
pînă la 40 de secții fieca
re, a unui număr sporit 
de combine de abataj și 
foreze electrohidraulice, 
care astăzi lucrează cu 
bune rezultate în toate în
treprinderile miniere 
Valea Jiului. Pornind 
la această bază de 
ducție existentă, 
tuturor oamenilor 
de la I.U.M.P. se îndreap
tă spre 
valutar 
milarea 
jorității 
subansamblelor de la 
chipamentele hidraulice,

în tre
ia

din 
de 

pro- 
atenția
muncii

reducerea efortului 
al țării prin 
în producție a 
ansamblelor

asi-
ma-
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care pînă acum se fabri
cau în celelalte secții ale 
întreprinderii în proporție 
doar de 20 la sută. Asigu
rarea întregului arsenal de 
SDV-uri, accelerarea rit
mului lucrărilor de inves
tiții pentru finalizarea noii 
secții hidraulice au consti
tuit direcțiile prioritare în 
care s-a acționat, direcții 
ce și-au găsit concretiza
rea în punerea în funcțiu
ne a secției de echipament 
hidraulic a întreprinderii, 
la 2 aprilie 1982, cînd co
lectivul de la I.U.M.P., a- 
cum un colectiv bine for
mat, se bucura de 
de-a treia întîlnire cu 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, consfințind 
cea mai fructuoasă 
rializare a indicațiilor 
inestimabilă valoare 
care secretarul general 
partidului le-a dat întregii 
țări în epoca de aur a 
României, definită pe drept 
cuvînt „Epoca Ceaușescu",

cea
to-

astfel 
mate- 

de
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Ample și diverse 
acțiuni 

pionierești
pri-O relatare telefonică, 

mită de la tovarășa Tamara 
Lavițchi, președinte al con
siliului comunal al organiza
ției pionierilor din Bănița, ne 
dă prilejul să înserăm prin
cipalele acțiuni pionierești 
de la începutul acestei luni. 
Astfel, în perioada 29 apri
lie - 5 mai, s-a desfășurat 
concursul „36 de ani de 
pionierie în Valea Jiului". 
Destinat pionierilor din ciclu
rile primar și gimnazial, con
cursul intitulat „Bucurii 
mai" s-a încheiat cu 
cesul pionierei Ileana 
dislav, clasa a IV-a (Școala 
generală Bănița) la categoria 
claselor l-IV. La clasele 
V-VIII pe primul loc s-a cla
sat detașamentul clasei a 
VII de la aceeași școală.

O altă acțiune, ce s-a 
desfășurat duminică, 5 mai, 
a fost sărbătoarea denumi
tă „Cinstim un om, sărbăto
rim o țară". Evidențiind rea
lizările obținute de Valea 
Jiului în cei 20 de ani de 
cînd în fruntea partidului și 
statului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, con
cursul a reunit in manifestă
rile sale pe toți pionierii din 
comuna Bănița, angrenîndu-i 
intr-o cunoaștere profundă a 
realităților socialiste pe care 
le trăiește Valea Jiului.

Alexandru TATAR
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Foto : Al. TĂTAR

(Urinare din pag. I)
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Lăcătușii Viorica Prinț 
și Attila Papp, doi ti
neri meseriași de bază 
ai atelierului „repara
ții transportoare" — sec
torul XIII I.M. Lupeni.

&/W elita înseamnă toți
15, blocul I, care va pre
lua ponderea producției 
în trimestrul III. Acum, 
ne anunța șeful sectoru
lui, deși se traversează 
o falie, mai sînt 16 me
tri pînă la străpungere, 
deci s-a cîștigat timp 
prețios, care înseamnă, m 
fapt, cărbune extras su
plimentar. Rezultatele 
tuturor brigăzilor, deci și 
ale celor conduse de loan 
Popescu și Nicolae Pleșa 
sînt remarcabile, în acest 
sens, nu fără îndreptățire, 
ne-au lămurit oamenii 
cu care am dialogat, de 
datoria reporterului este 
să șteargă o impresie 
falsă. In acest colectiv, nu 
numai ortacii lui Gavrila 
Mesaroș constituie elita 
fruntașilor, dimpotrivă, 
toate formațiile își reali
zează exemplar sarcinile 
încredințate și angaja
mentele asumate în în
trecerea socialistă și nu 
de azi de ieri, ci de peste
30 de luni, continuitatea l 
succesului exprimînd dă- • 
ruirea și priceperea în 
muncă, angajarea politică 
a întregului colectiv, mîn- 
dru de a traduce în fapte 
îndemnurile Minerului 
de onoare al țării, secre
tarul general al partidu
lui. In acest context, „vîr- 
furile" productivității și 
producției alcătuiesc 
roana plină de roade 
arborelui genealogic 
vrednicilor mineri __
sectorul I al minei Paro- 
șeni. ț

înregistrat defecțiuni mari 
la utilaje, pentru că me
seriașii le îngrijesc și le 
repară la timp, disciplina 
tehnologică se completea
ză cu măsurile întreprin
se pentru ușurarea efor
tului fizic și creșterea 
productivității.

„Doctorii" utilajelor sînt 
meseriașii din subordi- 
nea maiștrilor Constan
tin Velea și Virgil Cătă
lina, dar nu numai ei 
contribuie la buna func
ționare ci și minerii din 
abataje sau din galerii, 
înaltul lor profesiona
lism face casă bună cu 
exigențele responsabili
tății muncitorești.

nu
conchide 

nostru, au

■

yo_ informer

ț

t

— Cei care 
dat pe brazdă, 
interlocutorul 
fost chemați în fața „ju
decății muncitorești", de 
unii colectivul s-a des
părțit. In acest caz s-au 
aflat minerul (I?) loan 
Bîrjoveanu, 
Marculian Mîrț, 
Patrona, Benone 
loan Odvos, Nicolae Ră- 
ducanu, Viorel FierarU, 
Sandu Sticlaru și alții. 
Nemotivatelc au scăzut 
cu circa 120 față de ace
eași perioadă a anului 
trecut.

Aprilie a însemnat con
centrarea forțelor, spre 
conturarea suitorului de 
atac pentru viitorul fron
tal din panoul III, stratul

v< gonetarul 
Ștefan 
Marin, ț ț 

i
co- 

a 
al 
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ținem productivități 
mult sub cele planificate. 
In prezent apofizele sînt e- 
liminate. O altă cauză a 
nerealizărilor este indis
ciplina care s-a manifestat 
in cadrul brigăzii, cînd lu
nă de lună s-au înregistrat, 
în medie, cite 30 de nemo
tivate. Am avut greutăți în 
aprovizionarea cu materia
le, neavînd la nivel de sec
tor o echipă care să se o- 
cupe special de această 
activitate. Multe defecte e- 
lectromecanice pe fluxul de 
transport, atit la orizontul 
zero, cît și la oiizontul 
50.

Incepind din luna 
brigada iși va realiza 
cinile de plan, avind ii 
dere că pe orizonturile 
mințite s-a rezolvat pro
blema transportului de căr
bune prin montarea unei
benzi de 800 mm și respec-

plus

mai, 
i sar- 
n ve- 

a-

tiv, a două transportoare 
TR. 3. Ca măsură organiza
torică, am pus șefi de 
schimb minerii solicitați de 
șeful de brigadă. Avem in 
vedere înființarea unei 
chipe care să se ocupe 
mai cu aprovizionarea 
materiale.

Maistrul Petru Rusu
relata : „Mare indisciplină 
în rîndul membrilor brigăzii 
și în special al șefilor 
schimb - (foștii șefi 
schimb - n.n.) care 
manifestat dezinteres 
procesul de producție; 
rău cu aprovizionarea 
materiale și cu piese 
schimb, neputînd 
cele scrise în foaia de a- 
cord (materialele la 100 m 
de locul de muncă — n.n.)

Șeful de brigadă Cons
tantin Ene preciza: „Mare
le necaz al nostru este că 
aducem materialele de la 
peste 300 m de locul 
muncă, operație pentru 
re consumăm mai bine 
3 ore. De exemplu în 
na martie am echipat

de 
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stăm 
cu 
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asigura

de 
ca
de 
lu- 

2 
frontale și ca sâ aducem

stîlpii și grinzile de la 300 
m și, să mai dai și cărbu
ne la nivelul planului— 
Știm că planul e plan pen
tru care nu ne iartă ni
meni. Dar... Am în brigadă 
cîțiva muncitori care fac ne
motivate, cum sînt Viorel 
Pop și Mihai Fiț - ambii 
mineri cu vechime, care 
îmi creează probleme pe 
schimburile lor deoarece 
nu pot să formez o echipă 
din doi oameni pentru o- 
perațiile din abataj așa 
cum prevăd normele de 
protecție a muncii. "De ce 
înregistrăm defecte la uti
lajele din dotare? Mese
riași avem (lăcătuși și elec
tricieni - n.n.), dar ducem 
lipsă de piese de schinfb. 
Dacă ar fi, le-am schimba 
imediat, dar pînă le găsim, 
trece timp. Dacă sînt 
jutat, planul se face".

Cauze 
cări și 
mente 
te, dar 
face. Așteptăm realizările 
din luna mai. Vom reveni.

a-

și cauze, justifi- 
justificări, angaja- 
peste angajamen- 

planul nu se

I TEMPORAR. Datorită 
I lucrărilor de demolare a 
I ultimei clădiri vechi din 

centrul reședinței de mu-

I nicipiu, Filiala Petroșani 
a Administrației asigură
rilor de stat și-a mutat

I temporar sediul, începînd 
de ieri, în localul clubului1 sportiv școlar (orar de

I funcționare, între orele 7 
I și 15,30). Viitorul sediu 
l permanent al filialei va fi

deschis, peste circa două 
luni, la parterul blocului 
79 din cartierul Petroșani- 
Nord.

DRUM. Folosit intens de 
mijloacele de transport ale 
C.M.V.J., U.F.E.T., Ocolului 
silvic Lupeni, unei cariere 
C.F.R., drumul Balomiru- 
lui, care trece pe lîngă Ca
sa de copii din Uricani, a 
devenit impracticabil chiar 
și pentru pietoni, datorită 
gropilor și băltoacelor. Ci
ne strică trebuie să . și 
dreagă I

ALTERNATIVA. Ieri, au 
fost oaspeții redacției doi

poștași, care vor să facă 
public necazul lor. De-a 
lungul anilor, tradiționa
lele lor caschete s-au uzat 
și cum în Petroșani nu e- 
xistă o ceaprăzărie, riscă 
să înfrunte, descoperiți, in
temperiile. Alternativa — 
ori poștașii renunță la uni
formă, ceea ce nu ni se pa
re normal, ori cooperati
vei? meșteșugărești își di
versifică prestările de ser
vicii.
'IMPORTANT, începînd 

de astăzi, filiala municipa
lă a O.J.T. pune în vînza- 
re bilete de odihnă și tra

tament pentru toate sta
țiunile din țară, pe tri
mestrele III și IV. Vînza- 
rea biletelor se va face și 
prin punctul turistic Lu
peni. (I.M.)

PE ADRESA E.G.C.L. 
Mai toate fîntînile de pe 
străzile Morii, Anton Pann, 
V. Alecsandri, Ecăterina 
Varga, Sirenei, din vechea 
colonie a reședinței de 
municipiu sînt, după cum 
ne informează cetățeanul 
loan Ciur, defecte. Se risi
pește multă apă. Aude ci
neva ? (M.B.)

EXCURSIE. Biroul de tu
rism pentru tineret din 
Petroșani organizează în 
perioada 6—8 iunie o inte
resantă excursie în țara ve
cină și prietenă R.P. Bul
garia. Cei interesați se mai 
pot înscrie pînă în data de 
13 mai. Excursia se face cu 
autocarul, în limita celor 
44 de locuri. (G.B.)

HULIGANI. Prin muncă 
patriotică, lucrătorii Oco
lului silvic Petroșani au 
plantat, în această primă
vară, pe locul vechiului lac 
de agrement, din preajma 
Spitalului municipal Petro

șani, 350 de puieți de pin ? 
Strobus, paltin de munte, 
scoruș, molid, specii repede 
crescătoare, cu talie im
pozantă. Zestrea viitorului 
parc a fost însă dijmuită 
de indivizi necunoscuți, 
care au smuls din rădăcini 
cîțiva puieți. Făptașii tre
buie pedepsiți aspru I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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De unde se pot cumpăra 
materiale pentru construcții ?

Răspunsul este simplu In spatele gării din Pe
troșani, zilnic, între orele 8—16, depozitul de mate
riale pentru construcții și combustibil al I.C.S.M.I. 
vă stă la dispoziție ! Relații 
tovarășul Gheorghe Floreseu,

suplimentare ne oferă 
șeful depozitului :

de

>
I
I
I
I
I

— Depozitul de mate
riale pentru construcții și 
combustibil al 
Petroșani desface 
către populație, 
prinderi și instituții măr
furi în valoare de peste 
3 milioane lei (materiale 
pentru construcții) și mai 
mult de 15 milioane lei 
(combustibil).

— La ora de față, ce 
puteți oferi întreprin
derilor, instituțiilor și 
pentru populație, prin 
depozitul dumneavoas
tră ?
— Dispunem, în canti

tăți suficiente de ciment, 
ipsos, cherestea de stejar 
și brad, binale — uși și 
ferestre — gata confec
ționate. Ferestrele sînt 
confecționate în două și 
trei canate. Oferim, de a. 
semenea, spre vînzare, pa
nouri de gard, de dimen
siuni 2/1,5 m, la prețul 
convenabil de 145 lei buca-

I.C.S.M.I.
anual 
între-

Depozitul oferă articole 
fierărie (oțel beton cu 

de 6, 8, 10, 12

ta. 
de 
secțiuni 
mm), bandă de oțel pen
tru butoaie _și roți de că
ruță, oțel pătrat, țevi
V//ZZZZZ//ZZZ//ZZ/ZZ/ZZ//Z/ZZ/»

Interviul 

săptămînii 
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negre de toate dimensiu
nile, tablă neagră, sîrmă 
neagră de diferite dimen
siuni, plasă de sîrmă. Se 
pot enumera multe alte 
materiale: parchet de ste
jar, PAF simplu și mela- 
minat, PAL, țevi pentru 
echipamente sanitare, tres. 
tie pentru zidărie, 
tr-un cuvînt tot ce
cheamă materiale pentru 
construcție.

— Prin depozitul 
combustibil ce oferiți ?
— Desfacem cărbune, 

huilă spălată, lemne pen
tru foc, buturugi, crăci, 
deșeuri.

— Care sînt posibili
tățile de transport din 
depozit ? Cum se efec
tuează plățile ?
— Cetățenii au posibili

tatea de a transporta 
marfa cu ajutorul auto- 
camionetelor-taxi, care 
parchează lîngă depozit. 
Plata se poate face prin 
virament, de către între
prinderi și instituții și în 
numerar pentru popu
lație.

— Pentru o imagine 
mai cuprinzătoare, cum 
stați cu realizările ?
— De la începutul 

cestui an, am depășit, 
fiecare lună, sarcinile

50 la sută. Cu 
marfă de care 
avem posibi- 
răspundem

a- 
in 
la

in
se

vînzări cu 
fondul de 
dispunem, 
litatea să 
turor solicitărilor și 
acum încolo.
Discuție consemnată 

B. MIRCESCU

tu- 
de

de

i

Electricianul loan Sze- 
kely intervine cu operati
vitate pentru repararea 
unei mașini de spălat a 
unui client al unității nr. 
28 — mecanică fină — din 
orașul Vulcan, secție a Co
operativei „Straja” din Lu
peni.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Vă sugerăm
„alcătuiesc" echipa 

„Jiului" înainte de toate 
etapele, în preziua fiecă
rui meci. Ei întocmesc 
„fișe personale" pentru 
fiecare fotbalist, știu ce 
mănîncă seara Petre Gri. 
gore și care genunchi îl 
doare pe Varga, cite fire 
de păr are în breton Iri- 
mescu și cîți centimetri 
a mai crescut „odrasla" 
lui Necula Răducanu. Știu 
tot, nu pierd nici un a- 
mănunt. Ii găsești peste 
tot. Dimineață de dimi
neață, la unitatea „Cafee 
expres" din cartierul Pe- 
troșani-Nord, consumă 
3, 4, 5 cafele, nimeni nu 
mai are loc, timp de 1, 
2 3 ore. Apoi se mută lîn-

gă ceasul din parcul din 
apropierea C.M.V.J. „Bat" 
cărțile și fac „loturile" e- 
chipei naționale. Se fac 
pariuri, se mai întîmplă 
și supărări, uneori se aud 
invenctive. Aceștia 
chibiții... matinali.

După-amiaza e altce
va I Discuțiile capătă o 
alură mai... savantă, se 
teoretizează fotbalul, pînă 
la cel mai mic amănunt 
din regulament. Locurile 
sînt aceleași. In parcul de 
lingă C.M.V.J., în fața 
magazinului „Jiul"...

Dincolo de glumă, fe
nomenul „chibițăritului", 
drucherii, cum li se mai 
spune suporterilor de fot
bal, există dintotdeauna.

sînt

I.A.C.M.M. Petroșani

menea, se află în stadii 
fiz:ce avansate lucrările 
de la’ stația de însilozare 
și încărcare a produselor 
spălate — preparația Pe- 
trila, instalația de extrac
ție de la puțul cu schip 
și puțul nr. 8 I.M. Valea 
de Brazi. Au fost atacate 
lucrările la stația de în- 
sițozare a produselor bru
te și cărbunelui spălat, 
culoarele de transport 
cărbune și steril cu sta
ția de unghi aferentă, 
stația de filtre presă și

Bogat bilanț 
rese raportează 
STRUCTURII SI 
TORII DE LA i.A.C.M.M. 
PETROȘANI, care 
realizat 
muncii pe primele 4 
în 
tă.
au 
de 
de

m u ncito- 
CON- 
MON-

au 
productivitatea 

luni 
proporție de 107 la su
in această perioadă 
dat în folosință stația 
ventilație „Mierleasa" 

la I.M. Bărbăteni, plat
forma de agregate de la 
I.M. Uricani, precum și 
un bloc de intervenție cu 
52 apartamente. De ase-

Spectacol
La Casa de cultură din 

Petroșani „Estrada arma
tei" din București își 
teaptă duminică, 12 
spectatorii — iubitori
muzicii de divertisment. 
Vor avea loc două specta
cole, înccpînd cu orele 
și 20. Nu vor lipsi de 
scenă Dorin Anastasiu,
na Petria, Dan Beizadea, 
ansamblul de balet condus 
de Sandu Fayer. (Al. IT.)

Notă

fructuos
alte lucrări conexe. In 
luna mai vor fi finaliza
te blocurile 63 și 64 din 
Petroșani, precum și cel? 
de la Aninoasa și Vul
can. O contribuție hotă- 
rîtoare la obținerea aces
tor rezultate au avut-o 
brigăzile nr. 4 Lupeni 
condusă de Caro] Ridzi, 
cea de transport condusă 
de sing. Constantin 
var, precum și cea 
producție marfă : 
dară industrială, condusă 
de Ion VîlcU. (G.C.)
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E o pasiune, o pasiune 
frumoasă. Dar, de ' cind 
se discută și se paradis- 
cută înființarea unui club 
al suporterilor pe lingă 
clubul „Jiul". Cu mem
bri cotizanți, perma
nent!, cu o conducere, cu 
un program de activitate, 
care să cuprindă întîlniri 
cu fotbaliștii, cu factorii 
de răspundere. Din 
cate, sîntem 
de discuții, 
cine știe !

Sugerăm 
„Jiului" 
asemenea 
n-ar avea 
gat I

pă-
tot în faza 

Pînă cind.

conducerii 
organizarea unui , 

club. Nimeni 
decit de cîști-

Mircea BUJORESCU

ie, care
a încurcat lucrurile

Pînă de curînd, locuitorii 
din orașele Lupeni și Uricani 
își puteau procura legitima
țiile de călătorie C.F.R. — 
pentru trenurile accelerat cu 
plecare (în tranzit, desigur) 
din stația Petroșani — de la 
casele de bilete ale stal'ei 
C.F.R. Lupeni. Avînd asigu
rate, pentru fiecare tren ac
celerat cite opt locuri — 
un compartiment —, stația 
Lupeni venea in sprijinul că
lătorilor, eliminînd timpul 
pierdut pentru deplasarea la 
Petroșani. In plus, pentru e- 
ventuale cereri suplimentare 
stația putea 
locuri prin comandă telefo
nică,
C.F.R. din Petroșani. Era bi
ne, era corect așa, era o 
formă de respect față de că
lători.

lată însă că sîntem sesi
zați că de aproximativ două 
luni (!!?) locurile „rezervate" 
pentru stația Lupeni au... 
dispărut ! Mai mult, sînt zile 
(și nu puține 1) cînd comen-

asigura alte

făcută la agenția

zile adresate agenției C.F.R. 
Petroșani sînt „onorate" doar 
cu laconicul răspuns „lipsă 
loc". Lucru ce ii dezavanta
jează evident pe locuitorii 
orașelor Lupeni și Uricani 
cărora le rămîn două soluții 
deloc avantajoase : să facă 
un drum la Petroșani la a- 
genția C.F.R. (unde nu e si
gur că obțin locuri!) sau să 
se prezinte în stația C.F.R. 
Petroșani cu 2—3 ore înain
tea plecării trenului, sperînd 
la „locuri venite 
ma".

Nici una din 
poate insă ține 
modalități anulată din moti
ve pe care, oricît am încer
ca, nu le înțelegem a fi o- 
biective. Responsabilii cu 
transportul feroviar din mu
nicipiul nostru au datoria să 
găsească soluția optimă. A- 
dică cea care să vină în 
sprijinul celor dezavantajați 
de actuala... „soluție".

cu diagra-

soluții nu 
locul vechii

Al. TĂTAR

r LANTERNA DE BUZUNAR a fost și este încă 
necesară. Dacă mergeți la magazinul „Jiul" din Pe
troșani și vreți să cumpărați un beculeț, nu uitați 
să luați cu dumneavoastră și lanterna, bineînțeles 
cu baterie. De ce 7 Pentru a încerca becul, deoarece 
raionul de electrice al respectivului magazin nu 
dispune de o instalație de încercat beeulețe. Și to
tuși beculețeie se încearcă. Știți cum 7 La vedere, 
adică vînzătorul de serviciu ia becul în mină, il 
ridică'asupra capului și se uită dacă nu este între- 

j rupt filamentul. Premieră mondială. (Gh. S.)

Duminică, 12 mai

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de 
ghiozdan.
Micul zburător, 
(color).

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc — mu
zică populară (color).

13,00 Album duminical.
— Ritm și melodie.
— Moment poetic.
•— Pagini cinematogra

fice vesele.
— George Enescu — ine

dit — reportaj.
— Zîmbete printre me

lodii.
— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
— Vocile de mîine ale 

operei.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Secvența telespecta

torului
19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea, azi Epoca 

Ceaușescu.
19.40 Cîntarea României 

(color).
20.20 Film artistic :

Zbor de luptă, 
(ultima parte).

21.20 Pe boltă cînd apare 
luna.
Farmecul muzicii lui 
Ionel Fernic (color).

21,50 Telejurnal. ..._____

Luni, 13 mai
20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric — 

permanențe ale cîn- 
tecului românesc 
(color).

21,00 Roman foileton. Ver
di (color).

21,50 Telejurnal.

PROGRAMUL Țy

Marți, 14 mai

20,00 Telejurnal.
20,20 Forumul tinerei ge

nerații.
20,40 Lumina noii noastre 

vieți.
Versuri patriotice și 
revoluționare.

20.50 Actualitatea în eco
nomie.

21,05 Frumoșii ani ai ti
nereții noastre. 
Emisiune literar-mu- 
zical-coregrafică.

21,30 Universul familiei.
21.50 Telejurnal.

Miercuri, 15 mai

20,00 Telejurnal.
20,20 Forumul tinerei ge

nerații.
20,40 Partidul, lumina ti

nereții. ___ <,__

Cîntece patriotice și 
revoluționare.

20.50 Cabinet de informare 
politico-jdeologică.

21,05 Film serial.
Războiul indepen
denței.
Episodul 3.
Tricolor pe Grivița.

21.50 Telejurnal.

Joi, 16 mai

20,00 Telejurnal.
20,45 Studioul tineretului 

— ediție specială con
sacrată forumului ti
nerei generații.
Programul partidu
lui, programul tine
reții noastre. Docu
mentar.
E tinerețea noastră 
partidului datoare ! 
Spectacol muzical-li- 
terar-coregrafic.

21,40 Telejurnal.

Vineri, 17 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Forumul tinerei ge

nerații.
20,30 Tineret comunist. 

Cîntece patriotice și 
revoluționare.

20,40 Actualitatea în eco
nomic.

20.50 Secvențe norvegiene. 
21,00 Cadran mondial.
21,15 Eroi ai construcției 

socialiste în filmul 
românesc (color).

21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 18 mai

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă

mînă.
—• Te cînt, țara mea fru

moasă! Melodii popu
lare.

— Gala desenului ani
mat.

— Micile povești ale ma
relui ecran : 
Cenușăreasa.

— Tinere talente — mo
ment coregrafic.

— Cîntecul cuvintelor
— recital de poezie.

— Reportaj intr-un mu
zeu.

— Primă audiție — o 
melodie pe săptămînă.

— Telesport.
— Recital muzical...

14.45 Săptămînă politică.
19,00 Telejurnal.
19,25 Telecnciclopedia.
19.50 Film artistic.

Pace noului venit.
Producție a studiou
lui „Mosfilm".

21,10 Romanțe și. melodii 
de neuitat (color).

21.45 Telejurnal.

Mici, bere și un
Comerțul stradal este o 

prezență de necontestat în 
municipiul nostru. Am fă
cut la timpul potrivit a- 
precieri în acest sens la 
adresa I.C.S.A. și A.P. din 
Petroșani.

Mai întîlnim însă unele 
cazuri care umbresc stră
daniile ce vizează practica
rea unui serviciu civilizat. 
Situația concretă intîlnită 
luni, 6 mai 1985, ora 13, 
la așa-zisa grădină de vară 
a unității de alimentație 
publică Central din Petro
șani. Intenționat am folo
sit expresia „așa-zisă" de
oarece locul respectiv nu
mai grădină de vară nu se 
poate numi. Un grătar pen
tru mici, cîteva mese .și 
scaune, în rest lăzi de bere 
și navete folosite de către 
unii consumatori drept 
scaune. Și asta n-ar fi to
tul. Se mai adaugă tonul 
și atitudinea total ireve
rențioasă cu care ospăta
rul tratează consumatorii. 
„Unde este afișat prețul mi
cilor și al berei ?“, am în
trebat. „N-avem. Micii cos. 
tă 2,75 lei (probabil bucata, 
nu toți — n.n.), iar berea 
8 lei. Poftiți, zice întinzîn-

ospătar nărăvaș 1
du-ne o sticlă cu bere și 
puteți să vă interesați un
de vreți !“. Și toate acestea 
spuse pe un ton care îți 
tăia orice poftă de a mîn- 
ca un mic sau a bea o bere.

Evident, nu era de dato
ria noastră, simpli consu-j 
matori, să mergem, aiurea, 
să ne interesăm cît costă 
micul sau berea. Dar am 
făcut-o, din curiozitate, cu 
toate că era de datoria res.’ 
pectivului ospătar să le a- 
fișeze la vedere. Șeful uni
tății nr. 336 „Central" a 
fost foarte amabil și ne-a 
dat... „prețioasele" infor. 
mâții cerute, prețul res
pectivelor produse. Păcat 
însă de contrastul dintre 
atitudinea șefului și a sub
alternului (care nici ecu
son nu purta), ultimul, în 
final replicîndu-ne „Te-ai 
convins, domnule ?“. „Dai".

Am rămas după toată a- 
ceastă poveste cu un gust 
amar și un semn de în
trebare: oare era nevoie
de intervenția șefului de 
unitate pentru a afla cît 
costă o bere și cum îl 
cheamă pe nărăvașul os
pătar, pe nume Alexan
dru Burlan 7

Gh. SPÎNU
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Adunarea festivă dedicată celei de-a 40-a aniversări a victoriei
asupra fascismului și „Zilei independenței de stat a României11

(Urmare din pag. 1>

[inimilor noastre : „Trăia-'- 
fcă Partidul Comunist Ro. 
mân, în lrunte cu secreta- 

,rul său general, tovarășul
* Nicola Ceaușescu!". Erau 
' marcate, de asemenea, cele
două mari evenimente a- 
niversate: „Independența de 

’ stat a României", „9 Mai, 
ziua victoriei asupra fas
cismului'.

A fost intonat Imnul de
■ Stat al Republicii Socialis. 
; te România.

Luînd cuvîntul, tovară
șul Emil Bobu, membru al 

’ Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a spus :

„Mult stimate și iubite 
, tovarășe N i c o 1 a e 
‘ Ceaușescu,

1 Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși,

Deschidem adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 
40_a aniversări a victoriei 
asupra fascismului și săr
bătoririi „Zilei indepen
denței de stat a României", 
evenimente de însemnăta- 

r te covîrșitoare pentru des-
■ tinele patriei noastre, pen
tru afirmarea sa liberă, in-

• dependentă și suverană în 
rîndul națiunilor lumii.

In aceste mărețe mo
mente aniversare, de înal
tă cinstire a tradițiilor de 
luptă ale poporului român 
pentru înfăptuirea lumi- 

’ «oaselor sale idealuri, sa- 
‘lutăm, cu inimile vibrînd 
de fierbinte dragoste, de 
«leasă prețuire și nemăr
ginită recunoștință, pre
zența, la adunarea festivă, 
a celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, Erou în
tre eroii neamului, patriot 

(și revoluționar înflăcărat, 
! militant de seamă al miș
cării comuniste și munci- 

I torești internaționale, per- 
i tonalitate proeminentă a

Depuneri de coroane
Cu prilejul celei de-a 

40-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului și Zilei 
independenței României, în 
Capitală au fost depuse, 
■joi, 9 mai, în cadrul unor 
solemnități, coroane de 
flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei 
și la Monumentul eroilor 
Sovietici.
• In acordurile solemne ale 
Imnului eroilor au fost 
depuse coroane de flori din 
partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist 

;’Român, președintele Rc- 
1 publicii Socialiste Româ- 
j «ia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, Consiliului dc. 
Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de 
Interne, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comite
tului Executiv al Consi
liului popular municipal, 
Comitetului Foștilor luptă
tori și veteranilor de răz
boi împotriva fascismului, 
precum și din partea unor 
întreprinderi bucureștene.

Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori din 
partea corpului diplomatic. 

lumi, contemporane, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu.

Ne facem o datorie de 
conștiință din a vă expri
ma, și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
profund omagiu pentru 
contribuția deosebită pe 
care ați adus-o la lupta 
antifascistă în cele mai 
grele momente ale istorici 
omenirii, pentru activitatea 
revoluționară ce o consa
crau de peste cinci decenii 
cauzei nobile a partidului 
și poporului, întăririi in
dependenței și suverani
tății țării, înfloririi conti
nue a patriei, ridicării ei 
pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, bu
năstării și fericirii celor 
ce muncesc, triumfului so
cialismului și păcii.

Sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și clar
văzătoare, harnicul și ta
lentatul nostru popor a 
străbătut un drum glorios, 
a obținut cele mai gran
dioase realizări din istoria 
sa multimilenară, ultimele 
două decenii de cînd vă 
aflați în fruntea partidului 
și statului constituind o 
strălucită perioadă pe care, 
în semn de aleasă prețuire 
față de ilustrul ei ctitor, 
întreaga națiune o denu
mește, cu legitimă mîn- 
drie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Cu deosebită stimă și a- 
dînc respect salutăm pre
zența la adunarea festivă 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, remarcabil "mi
litant revoluționar și acti
vist de seamă al partidu
lui și statului nostru, e- 
minentă personalitate a 
științei românești și uni
versale, a cărei activitate 
este consacrată, cu pil-

Grupuri de pionieri au 
depus jerbe de flori.

Pe platourile din fața 
monumentelor, gărzi de 
onoare, constituite din mi
litari, membri ai gărzilor 
patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea pa
triei au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei a 
fost intonat Imnul dc Stat 
al țării noastre.

La Monumentul eroilor 
sovietici au fost intonate 
imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România. *

După depunerea coroa
nelor dc flori, participan- 
ții la solemnități au păs
trat un moment de recu
legere.

In încheierea solemni
tăților, asistența- a primit 
defilarea gărzilor de o- 
noare.

☆
In aceeași zi, a avut loc 

o solemnitate asemănătoa
re la Cimitirul din Tîncă- 
bești al militarilor brita
nici căzuți pe teritoriul țâ
rii noastre în lupta împo
triva fascismului.

☆
Cu același prilej, au mai 

fost depuse coroane de 
flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea, la cimiti
rele ostașilor sovietici de 
la Jilava .și Herăstrău, la 
monumentele și cimitirele 
ostașilor români și sovie
tici d.in țară.

fAgerpres) 

duitoare abnegație, dezvol
tării economico-sociale a 
patriei, sporirii prestigiu
lui internațional al Româ
niei socialiste.

Salutăm, cu căldură, pe 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului, care iau parte la 
adunare.

De asemenea, salutăm 
cu respect pe membrii cor
pului diplomatic și invita
ții care participă la adu
narea noastră festivă.

Stimați tovarăși,
Aniversăm astăzi patru 

decenii de la victoria asu
pra fascismului, eveniment 
de epocală însemnătate în 
viața omenirii, în lupta 
popoarelor pentru afir
marea de sine stătătoare, 
pentru libertate și pace.

Sărbătorim, totodată, „Zi
ua independenței de stat a 
României", luminoasă pa
gină în istoria națională, 
în lupta de veacuri a po
porului român pentru li
bertate și neatirnare.

Omagierea — printr-o 
fericită coincidență a isto
riei, în această memorabi
lă zi de 9 Mai — a celor 
două evenimente, înscrise 
cu litere de aur în istoria 
patriei, are pentru națiu
nea noastră o valoare de 
simbol, punînd pregnant 
în lumină adevărul că în
treaga istorie de lupte și
1BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ACTUALITATEA ÎN IMAtE
Schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul M. S. Borbaciov» T
MOSCOVA 9 (Agerprcs). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se tovarășului M. S. Gor- 
baciov, secretar general al

Vizita oficială a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România in Republica Singapore

SINGAPORE 9 (Agcr- 
pres). Primul ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a- 
flat în vizită oficială în 
Republica Singapore, a 
fost primit, joi, de pre
ședintele interimar al Re
publicii, Yeoh Ghim Seng.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, primul mi
nistru al guvernului ro
mân, a transmis președin
telui interimar al Republi
cii Singapore un cald sa
lut prietenesc, împreuna 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de pa
ce și prosperitate poporu
lui sîngaporez.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, președintele interi
mar a rugat să fie trans
mis, din partea sa, pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut 
de prietenie și cele .mai 
bune urări de sănătate, fe
ricire personală și succes, 
de progres și prosperitate 
poporului român.

Intîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cor
dială, de deplină înțelegere.

☆
SINGAPORE 9 (Ager

prcs). Joi s-au desfășurat, 
la Singapore, convorbirile 

jertfe a poporului român 
s-a desfășurat statornic 
sub semnul idealurilor de 
libertate și unitate națio
nală, al voinței lui nestră
mutate de a fi stăpîn în 
țara străbună, de a-și o- 
rîndui viața potrivit inte
reselor și aspirațiilor sale 
fundamentale.

Poporul român a îfitîm- 
pinat ziua de 9 Mai într-o 
atmosferă de puternic avînt 
creator, acționînd cu în
suflețire, strîns unit în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea, a 
Programului de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre 
comunism, aducînd, astfel, 
supremul omagiu eroilor 
neamului, patrioților în
flăcărați, tuturor celor ca
re, ținînd permanent aprin
să făclia libertății, au 
luptat și s-au jertfit pen
tru apărarea gliei străbune 
și ncatîrnarea țării, pen
tru zdrobirea fascismului, 
pentru independența, dem
nitatea și prosperitatea pa
triei".

Au luat, apoi, cuvîntul 
tovarășii Mihalache Nicu- 
lescu, Erou al Muncii So
cialiste, secretar al Comi

C.C. al P.C.U.S., un cordial 
salut și cele mai caldej fe
licitări și urări cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei asupra fascis
mului.

Mulțumind, -tovarășul 
M. S. Gorbaciov a rugat să 
sc transmită tovarășului 

oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, Constantin Dăscălescu, 
și primul ministru al Re
publicii Singapore, Lee 
Kuan Yew.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, primul ministru al gu
vernului român a trans
mis premierului singapo- 
rez un cald salut și cele 
mai bune urări de sănăta
te .și fericire personală, de 
succes deplin în activita
tea pe care o desfășoară, 
de prosperitate și pace po
porului singaporez prie
ten.

Mulțumind călduros pen
tru mesajul primit, primul 
ministru Lee Kuan Yew a 
rugat să fie transmise din 
partea sa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, prietenesc și 
cele mai alese urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de progres și bună»- 
stare poporului român.

Exprimîndu-și satisfac
ția că abordarea probleme
lor dezvoltării relațiilor 
bilaterale se realizează în 
spiritul înțelegerilor con
venite la cel mai înalt 
nivel, cu prilejul vizitei o- 
ficiale de prietenie efec

tetului de partid de la în
treprinderea de mașini-u. 
nelte și agregate București, 
Ion Tutoveanu,. general de 
armată în rezervă, veteran 
de război, loan Anton, vi
cepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia, Gherghina Ionescu, 
președinta Comitetului sin
dicatului de la întreprin
derea de confecții și tri
cotaje București, membră 
a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, Vasile 
Iscu, secretar al Comitetu
lui U.T.C. de la întreprin
derea „Vulcan" — Bucu
rești.

Despre semnificația color 
două evenimente hotărî- 
toare pentru destinele pa
triei și ale poporului nos
tru, pentru cauza păcii și 
colaborării între popoare 
a vorbit tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat.

Cuvîntul tovarășului 
Manea Mănescu a fost ur
mărit cu deosebit interes, 
cei prezenți aclamînd în
delung pentru gloriosul 
nostru partid comunist și 
secretarul său general, pen
tru minunatul popor ro
mân, constructor victorios 
al socialismului, pentru 
patria noastră socialistă,

Nicolae Ceaușescu un sa
lut prietenesc și cele mai 
bune urări cu ocazia Zilei 
Victoriei.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul parti
cipării delegației de partid 
și de stat române, condusă 
de tovarășul Iosif Banc, 

tuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în toamna anu
lui 1982, în Republica Sin
gapore, cei doi prim-mi- 
niștri au subliniat că ra
porturile prietenești ro- 
mâno-singaporeze se dez
voltă pe baza principiilor 
deplinei egalități în drep
turi, ale respectării inde
pendenței și suveranității 
naționale, al neamestecu
lui în treburile interne și 
avantajului reciproc. S-a 
apreciat că aceste principii 
oferă- un cadru politic deo
sebit de favorabil pentru 
dezvoltarea conlucrării din
tre România și Singapore

Expunere despre politica României 
privind înfăptuirea dezarmării

HELSINKI' 9 (Agerpres).
La Societatea Paasikivi, 
din localitatea finlandeză 
Ilameenlina, a fost pre
zentată o expunere despre 
poziția României, tezele și 
propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind 
oprirea cursei înarmări
lor, înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, și asigurarea 
păcii în lume — problema 
fundamentală a epocii con
temporane. 

liberă, demnă și înfloritoa
re, pentru pace și colabo
rare în lume.

Adunarea festivă s-a în
cheiat într-o atmosferă de 
puternică vibrație patrio
tică. S-a ovaționat din nou, 
cu putere, pentru partid și 
secretarul său general, cei 
prezenți exprimînd nemăr
ginita dragoste pe care toți 
fiii patriei o poartă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
ce și-a consacrat întreaga 
muncă și viață împlinirii 
năzuințelor clasei munci
toare, fericirii și prosperi
tății poporului nostru, pro
gresului neîntrerupt al 
României socialiste, cauzei 
păcii, înțelegerTi și colabo
rării între popoare. S-a 
exprimat, totodată, voința 
dc neclintit a tuturor ce
tățenilor țării de a cinsti 
și a duce mai departe glo
rioasele tradiții de luptă 
ale poporului român, de a 
acționa cu hotărîre pentru 
propășirea continuă a pa
triei, pentru libertate și 
independență, pentru făuri
rea celei mai drepte și u- 
mane societăți pe pămîntul 
României — comunismul.

In încheierea adunării 
festive a fost intonat cîn- 
tecul patriotic „E scris pe 
tricolor Unire", imnul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste..

membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., la manifes
tările de la Moscova con
sacrate celei de a 40-a a- 
niversări a victoriei popo
rului sovietic în marele 
Război pentru Apărarea Pa. 
triei.

în toate domeniile de acti
vitate, îndeosebi pe plan 
economie.

In cadrul convorbirilor 
desfășurate într-o atmos
feră constructivă, de stimă 
și înțelegere reciprocă, cei 
doi prim-mini.ștri au efec
tuat, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra 
unor probleme de mare ac
tualitate ale vieții interna
ționale.

La încheierea convorbi
rilor primul ministru al 
guvernului român a adre
sat primului ministru sin
gaporez invitația de a face 
o vizită oficială în Romă.
nia. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

Au fost subliniate, pres
tigiul internațional al 
României socialiste, rezul
tat al dezvoltării econo
mico-sociale a țării, poli
ticii externe active, al pro
digioasei activități des
fășurate de președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în 
favoarea păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale, 
pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.
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