
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera) al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri, 21 
iunie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat punctul de vedere al delegației 
române care va participa la ședința a 
40-a sesiunii Consiliului de Ajutor Econo, 
mic Reciproc. S-a indicat ca, în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea, al întregii 
politici a partidului și statului nostru, 
de întărire a prieteniei și colaborării cu 
țările socialiste, delegația română să 
contribuie activ — pe baza mandatului 
încredințat — la perfecționarea, adîncirea 
și amplificarea colaborării și conlucrării 
dintre țările membre ale CAER, la mate
rializarea in acțiuni și măsuri practice, 
concrete, a înțelegerilor convenite în ca
drul Consfătuirii la nivel înalt pe pro
bleme economice din iunie 1984. Comite
tul Politic Executiv a împuternicit dele
gația română care va participa la ședința 
CAER. să insiste în mod deosebit asupra 
problemelor legate de dezvoltarea coope
răm economice și de asigurarea folosirii 
complete a capacităților de producție din 
țările membre. In acest sens, s-a indicat 
să se propună constituirea unei comisii 
speciale care, pînă Ia următoarea ședință 
CAER din toamna anului 1985, să anali
zeze aceste probleme și să stabilească un 
plan concret de măsuri pe linia adincirii 
cooperării și specializării în producție, a 
utilizării depline a capacităților de pro-

ducție existente în fiecare țară. De ase
menea, Comitetul Politic Executiv a în
sărcinat delegația română să se pronunțe 
ferm pentru măsuri mai hotărîte și pen
tru o conlucrare largă în problemele dez
voltării agriculturii în țările socialiste — 
și, în acest cadru, să susțină necesitatea 
de a se analiza problema prețurilor pro
duselor agricole și de a se prezenta Comi
tetului Executiv al CAER propuneri spe
ciale și soluții corespunzătoare în această 
privință, precum și alte măsuri care să 
stimuleze creșterea producției agricole în 
țările membre. De asemenea, s-a cerut de
legației să acționeze pentru intensificarea 
colaborării în cadrul CAER, în domeniul 
tchnico-științific.

In continuare, a fost examinat și aprobat 
Raportul privind activitatea desfășurată 
de comisiile de judecată, în perioada 
1983—1984 Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că aceste comisii, ca organe ob
ștești de influențare și jurisdicție, au adus 
o contribuție activă la educarea oameni
lor muncii în spiritul respectării reguli
lor de conviețuire socială, a normelor 
eticii și echității socialiste, precum și la 
apărarea proprietății socialiste a întregu
lui popor, a drepturilor și intereselor le
gitime ale cetățenilor,

Avînd în vedere atit experiența dobîn- 
dită de comisiile de judecată, cît și sarci
nile deosebite ce le revin în actuala etapă

(Continuare în pag. a 4-a)

Laudă omului muncii și creației sale
Un nou prilej de afirmare a potențialului

cultural-artistic din Valea Jiului
CONSTANTIN IOVĂNESCU, 

secretar al Comitetului Municipal Petroșani al P.C.R.
flă la conducerea partidu
lui și statului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai iubit al națiunii noas. 
tre, Minerul nostru de o- 
noare, epocă de aur, pe 
care cu mîndrie patriotică 
o numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

In aceste două decenii, 
putem vorbi de un nou a- 
vînt al culturii, de 
așezare a actului de
ră pe principii noi, socia
liste. Este, dealtfel, 
dintre concluziile pe 
le putem trage, acum du
pă încheierea celei de-a 
Vl-a ediții a lunii mani
festărilor politico-ideologi- 
ce, cultural-educative și 
sportive.

Suita de manifestări a 
cuprins acțiuni în spriji
nul producției, al creșterii

!I I I I 
I 

( (

Cea de-a șasea ediție a • 
lunii manifestărilor poli- 
tico-ideologice, cultural- 
educative și sportive „Lau_ 
dă omului muncii și crea
ției sale" a constituit și în 
acest an un strălucit pri
lej de afirmare a tradiți
ilor culturii muncitorești, 
tradiții care își găsesc o 
nouă împlinire în realită
țile contemporane ale vie
ții social-economice ale Văii 
Jiului.

In acest an suita de ma
nifestări politico-ideologi- 
ce,_ cultural-educative și 
sportive, sugestiv grupate 
sub genericul „Laudă o- 
mului muncii și creației 
sale", a constituit minuna
tul prilej de a trece în re
vistă mărețele realizări ale 

. Văii Jiului în cei două
zeci de ani de cînd se a-

calitative și cantitative 
producției de cărbune 
productivității muncii 
toate sectoarele de activi
tate. Acțiuni precum „Di- 
rigenția muncitorească" 

.(I.M. Vulcan), „Invitatul 
lunii" (I.M. Lonea), „Ziua 
întreprinderii" (I.M. Uri
cani) urmăresc formarea

a
Și 
în

o re- 
cultu-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cu planul 
semestrial 
îndeplinit 
BRIGADA LUI

ION DIVRICEANU, 
SECTORUL I — 

I.M. LUPENI

mai bună or- 
a muncii, 

de 
asigu-

Eezultatele sporesc 
pe măsura extinderii 
tehnologiei avansate

Printr-o 
ganizare 
printr-o mobilizare 
excepție pentru 
rarea linei de front ac
tive necesare acoperirii 
planului de producție, 
minerii din brigada de 
pregătiri condusă 
șeful de brigadă 
Divriceanu și-au reali
zat sarcinile primului 
semestru obținind im
portante plusuri față 
de prevederi. Astfel, 
executînd lucrări de 
pregătire direct în căr
bune, harnicii mineri 
au reușit să-și depășeas
că sarcinile primelor 
șase luni cu 32 mc, ob
ținind avansări de 12,5 
ml pe lună și totodată, 
depășindu-și planul și 
la cantitățile de cărbu
ne extras cu 55 de to_ 
ne, uimind ca pînă la 
sfîrșitul lunii să creas
că producția extrasă 
suplimentar cu încă 50 
tone. (G.C.)

de 
Ion

In ultima lună a primu
lui trimestru din acest an, 
la sectorul II de la I.M. 
Dîlja a început exploata
rea primului abataj fron
tal echipat cu stîlpi indivi
duali. Era de fapt o dublă 
premieră. Se foloseau pen
tru prima dată stîlpi hi
draulici și totodată se for
ma tavanul de rezistență 
cu grinzi îngropate în 
vatră. De reușita acestuia 
depindeau rezultatele vi
itoare. Cu cîteva zile în 
urmă am revenit în mijlo
cul acestui colectiv pen
tru a consemna realizări, 
le obținute cu noua tehno
logie în cele cîteva luni.

Primele detalii mi le fur
nizează șeful sectorului, 
i-ng. Emilian Neagoe. „In 
cele trei luni care au tre
cut de la punerea în func
țiune a primului abataj 
frontal cu tavan de rezis
tență, avansările medii lu
nare au fost de 30 ml, iar 
productivitatea muncii ob
ținută ajungînd la vîrfuri 
de 9,6 tone pe post, în lu
na iunie, reușind în acest 
fel să obținem rezultatele 
scontate. Brigadierul Lu
dovic Varga, împreună cu

ortacii lui, au depus efor
turi susținute pentru rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, fără să facă nici 
un rabat tehnologiei de 
lucru. Tavanul de rezis
tență format este impeca
bil. Cînd spun acest lucru 
am în vedere bunele rezul
tate obținute în abatajul 
din felia a doua, unde pro
ductivitatea muncii ob
ținută a fost în medie de 
peste 8,5 tone pe post; cu 
aproape 500 kg pe post mai 
mare decît sarcinile plani
ficate, dar aceasta va creș
te în continuare, ajungînd 
la peste 10 tone pe post".

Nc-am convins de adevă
rul celor spuse de șeful 
de sector jos în mină, aco
lo unde se hotărăște soar
ta producției — în cele 
două abataje. La felia su
perioară unde tavanul de 
rezistență cu grinzi îngro
pate în vatră este în 
mare, se 'lucrează 
greu. Denivelările, 
din tavanul artificial 
transportul grinzilor

for
mai 

lemnul 
Și 
Și

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

una 
care

Un nou cartier se înalță 
sub ochii noștri

doilea, atacarea tuturor 
celorlalte lucrări din noul 
cartier „Minerul" și a_ 
ducerea „la zi" a unor 
lucrări, rămase în urmă 
din cauza iernii vitrege: 
structura de rezistență la 
spațiul comercial de la 
blocul 36 B din cartierul î 
Tudor Vlaclimirescu, 50 1 
la sută din structura de 
rezistență la alt i " 
anexat blocului 36 D, din , 
același cartier. Am termi- j 
nat fațada noii clădiri a ofi- i 
ciului P.T.T.R. Cu lucră- J 
rile atacate pentru an- ! 
samblul „Minerul" de 290 | 
apartamente putem spu
ne că centrul civic nou ăl 
orașului Petrila e rea 
zat în mare proporție.

— Mai precis ?
— Facem precizarea: 

218 apartamente, adică 
mai puțin blocurile care 
încă nu s-au dat în pri
mire. Nu vom neglija Să 
înfrumusețăm întreaga 
zonă cu alei pietonale ri
dicate la „rangul artis
tic" al blocurilor (toate a-

întoar-Dacă ar fi să 
cern timpul cu cîteva luni 
în urmă și să străbatem 
orașul Petrila, oare cum 
am realiza schimbările 
actuale ? Cine și-ar în
chipui că aproape „pes
te noapte" s-au ridicat 
cartiere întregi de locuin
țe moderne, un magazin 
nou, o policlinică elegan
tă, o școală frumoasă, o 
centrală telefonică av >■*• 
mată dotată cu 5000 de li
nii și multe altele ?

Despre tbate acestea, 
stăm de vorbă cu cei care 
făuresc „fața" nouă a o- 
rașylui Petrila, conducă
torii brigăzii 20, din ca
drul A.C.M. Petroșani, a- 
dică maistrul principal 
șef brigadă Valentin Chi- 
ra, maistrul principal I- 
lie Catilina, 
Alexandru, 
dirigintelui 
ing

sing. Mariș 
în prezența 

de șantier, 
Valeriu Coeîrlescu s 
Activitatea noastră, 
construcții, este di-de

versă și vizează, odată cu 
darea în folosință a blo
cului 104, cu 20 aparta
mente de 3—4 camere și 
a blocului 107 cu 24 a- 
partamente, conform pla
nificării, in trimestrul al (Continuare în pag. a 2-a)

Susținem din inima noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Apelul F.D.U.S.

Vibrante adunări pentru pace și dezarmare 
Vrem sa ne bucurăm de toate 
împlinirile noastre socialiste

Plină pînă la refuz, sala 
mare a Casei de cultură 
din Uricani a răsunat mi
nute în șir, pe parcursul 
adunării pentru pace și 
dezarmare desfășurate ieri, 
de aclamațiile și ovațiile 
sutelor de participant care 
au dat astfel o puternică 
expresie hotărîrii lor 
clintite de a susține 
treaga politică internă 
externă a partidului și

tului nostru, prestigioasele 
inițiative de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

• S-a scandat, în repetate 
rînduri, „Ceaușescu — pa
ce !“, „Dezarmare — pace!", 
„Stima noastră și mîndria. 
— Ceaușescu, România", 
„Să triumfe libertatea — 
pacea și prosperitatea I", de 
către toți cei prezenți — 
mineri, electrolăcătuși, me
canici, maiștri, ingineri și

tehnicieni de la minele U_ 
ricani, Valea de Brazi, Ca
riera Cîmpu lui Neag și 
Cariera de cuarț, munci
tori de pe șantierele de in
vestiții, cadre didactice și 
medicale, lucrători din sfe
ra serviciilor sociale, elevi. 
A fost o vibrantă manifes. 
tare a dorinței întregului

Ieri dimineață, în 
prima zi din această va
ră, in licee era o liniș
te deplină, parcă ac- 
centuînd emoțiile și su 
gerînd însemnătatea e- 
venimentului. A început 
bacalureatul pentru cei 
aproape 800 de absol
venți ai liceelor din 
Valea Jiului, promoția 
1985.

Sînt examene care 
concentrează atit cu
noștințele asimilate pe 
parcursul a 12 ani de 
învățămînt, cît și ma-

------------------—---

Bacalaureat

*

î

loan Dan BĂLAN

spațiu, l 
D din '

(Continuare în pag a 2-a)

Ortacii lut Grigore Cojocarii, de la I.M. Vulcan, înainte de intrarea n> sub
teran, zîmbeșc in fața aparatului de fotografiat. Foto : Al. TATAK

turitatea, capacitatea 
de analiză și sinteză a 
absolvenților. Exigen
ța caracteristică baca
laureatului constituie, 
prin tradiție, o verifi. 
care și pentru efortul 
instructiv-cducativ al 
cadrelor didactice care 
au călăuzit cu răbdare 
și competență pașii ab
solvenților de acum, în
că de la alfabet și pînă 
la cunoștințele științifi
ce însușite în licee.

Pentru absolvenți ba
calaureatul. care se în
cheie în 28 iunie, este 
examenul maturității 
de gîndire înainte tic a 
se integi’a în viața so- 
cial-economică. Este o 
promoție care s-a năs
cut, . a crescut și . s-a 
format în condițiile mi
nunate pentru forma
rea tineretului din acești 
20 de ani inaugurați de 
Congresul al IX-lea al 
partid ului.

T. SPATARU
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Susținem din Inimă noua inițiativă de pace 
a tovarășului NICQLAE CEAUȘESCU, Apeiui F. D. U. S.

Vibrante adunări' pentru pace și dezarmare
Vrem să ne bucurăm de toate împlinirile noastre socialiste

(Urmare din pag. U

oraș de a munci și trăi in 
pace .și înțelegere cu toate 
popoarele lumii, de a se 
bucura pe deplin de roa
dele împlinirilor socialiste.

Adunarea a fost deschi-
să de tovarășul Petru r a- 
gaș, președintele Consiliu
lui orășenesc al F.D.U.S., 
care a subliniat importan
ța acțiunilor 
aceste zile, 
țară, ca 
Apelul 
la chemările

ce au loc în 
în întreaga 

răspuns la 
F. D. U. S„ 
secretarului

general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceâușescu. 
Exprimînd adeziunea de
plină la 'Apelul F.D.U.S., 
a tuturor locuitorilor ora
șului, au luat cuvîntul to_ 
varășii Bujor Bogdan, 
Gheorghe Nistor, Maria Sîr-

Un nou 
cartier

(Urmare din pag. I)

coperișurile sînt cu șar
pante, se integrează în- 
tr-o modernă concepție 
arhitectonică devenită 
specifică Văii Jiului, ce. 
ea ce asigură o izolare 
mai bună, o durabilitate 
mai mare în exploatare) 
și să găsim rezolvarea 
rapidă a situației blocu
lui 39A, care... e dat în 
folosință de aproape 30 
luni și fațada nu-i ter
minată. Valoric, brigada 
are planificat să reali
zeze circa 2,6 milioane 
lei lunar și realizează 
circa 3 milioane, ceea ce 
înseamnă o depășire con
siderabilă, care ne va a- 
juta să recuperăm rapid 
toate rămînerile în urmă, 
datorate iernii trecute.

La aceste realizări o 
contribuție deosebită au 
adus comunista Elena Za. 
haria, o sudoriță care 
poate fi găsită, din zori 
pînă-n noapte, pe plăcile 
blocurilor, la pregătirea 
planșeurilor cu sudură, 
montorii conduși de Jan 
Florescu, zidarii din echi
pele Ioan Veghea și 
Marin Ignat, mozaicarii 
conduși de Alexandru 
Ciochină și mecanicii 
conduși de sing. Cornea 
Gheorghe. împreună cu 
sing. Dorina Pop și Va
sile Vermeșan, un număr 
de 160 harnici construc
tori pregătesc un „oraș 
nou", modern, frumos, cu 
case dupabile și instituții 
spațioase și cu 
un mare grad de utilita
te pentru mineri și cei
lalți oameni ai muncii 
din Petrila — iată un 
fapt demn de consemnat. 

bușcă, Vasile Cucoș, Vio
rica Răchieru, Eftimie Mur
dare, eleva Camelia Stana, 
și Andrei Bartha, șoim al 
patriei, Traian Hamz, Sze- 
menyi Eva, Dan Marcu, 
Viorel Jude, Miron Flueraș
— reprezentînd organiza.
țiile de partid de pe raza 
orașului, colectivele de 
muncă, organizațiile de sin
dicat, U.T.C., O.D.U.S. și 
ale femeilor, tînăra gene
rație. Cu multă însuflețire, 
vorbitorii au_susținut poli_ 
tica generală a partidului, 
de dezvoltare pașnică și 
de apărare a păcii, politică 
al cărei eminent creator 
este tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, sub conducerea 
căruia țara noastră a înre
gistrat cele mai mari pre
faceri în toate domeniilo 
sociale. „Orașul Uricani,

Rezultatele sporesc
(Urmare din pagina I)

plasei de sîrmă la locul de 
muncă le-au dat și le mai 
dau multă bătaie de cap mi
nerilor din acest abataj. 
Cu toate greutățile ei îna
intează zilnic 1,2—1,5 ml, 
creînd astfel front de lu_ 
cru ortacilor care vin în 
felia următoare. Aici, însă, 
lucrurile se simplifică. A- 
batajul este în perfectă 
stare de funcționare. Ta
vanul de rezistență este 
bine consolida? și nu ridi
că nici un fel de proble
me. „Știam de la început 
că tot noi vom exploata și 
felia a doua, de aceea ne 
străduim să respectăm în
tocmai tehnologia de lucru. 
Acum, cînd brigada lucrea
ză concomitent la cele do
uă fronturi de lucru, tre
buie să acționăm în așa 
fel îneît să obținem rezul
tatele scontate în ambele 
abataje. Cei șase șefi de 
schimb — Aurel Juravlea, 
Sima Zegheanu, Aurel 
Pița, Simion Bucurel,
Gheorghe Rădeanu și Ște
fan Sandu trebuie să re
partizeze oamenii la fron-

IIN EXCURSIE. Astăzi,
36 de elevi ai școlii pro- 

Ifesionale din Liceul eco
nomic și de drept admi- 

Inistrativ din Petroșani
pleacă într-o excursie de 
două zile la Drobeta- 

! Turnu Severin, pentru a 
• cunoaște înfăptuirile eco_ 
■ nomice și sociale ale a. 
I cestor ani glorioși. La 
I astfel de excursii instruc- 
I tive, au mai participat, 

s-a desprins din cuvîntul 
vorbitorilor, cunoaște și în 
prezent mari transformări 
înnoitoare, datorate grijii 
conducătorului nostru de 
a asigura creșterea poten
țialului economic și a bu
năstării minerilor. Dorim să 
ne bucurăm de rodul aces
tor înfăptuiri, să contribuim 
prin munca noastră la în
florirea localității, la dez
voltarea armonioasă a în
tregii țări.

Intr-o deplină unanimi
tate, adunarea a adresat 
scrisori și mesaje către de
legațiile Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale Ame. 
ricii, împuternicite să des
fășoare negocieri la Gene
va, conducătorilor celor 
două mari puteri.

In numele dreptului su_ 
prem la viață, din scrisori

Omenirea trebuie sâ trâiascâ
Am fost prezenți printre 

oamenii muncii de la în
treprinderea de Utilaj Mi
nier din Petroșani, colectiv 
muncitoresc puternic, o a- 
devărată mare familie, oa
meni care făuresc cu pri
cepere modernele utilaje 
miniere. Joi, acest detașa
ment muncitoresc de frun
te al Văii Jiului și-a unit 
glasurile cu întregul popor, 
exprimînd astfel voința sa 
unanimă de a se face totul 
pentru ca pacea să triumfe 
în lume.

„Dorim să triumfe încre
derea între oameni, între 
popoare" — au relevat, în- 
tr-un glas, muncitorul Ion 
Ceaușu, secretar adjunct al 
Comitetului U.T.C. din u- 
zină, Nicolae Geămănu, 

turile de lucru, în funcție 
de condițiile concrete exis
tente în unul sau celălalt 
abataj. Nu se poate spune 
că unii lucrează într-un a- 
bataj sau altul, fiecare mer
ge acolo unde este nevoie 
de el. Avem în brigadă ti
neri care s.au integrat în 
colectiv, așa cum sînt: 
Cornel Dascălu, Cristian 
Munteanu, Mircea Nego- 
escu, Viorel Stan, Ștefan 
Șchiopu, Eronim și Ianos 
Tamas, Mihai și Gheorghe 
Bîicu și alții, dar, din pă
cate, mai sînt cîțiva care 
ne fac greutăți, dezorga- 
nizînd procesul de produc
ție prin absențe nemoti- 
mate, ne spunea Ludovic 
Varga, șeful de brigadă.

încă de la sfîr.șitul lunii 
mai, brigada condusă de 
Gheorghe Matei, de la ace
lași sector, a început ex
ploatarea unui nou abataj 
frontal în care se formea
ză tavan de rezistență, iar 
pînă la sfîrșitul anului a- 
proape întreaga producție 
a sectorului se va extrage 
din abataje echipate cu 
stîlpi individuali și grinzi 
îngropate în vatră.

de curînd, elevi din anul 
I A și clasa a XH-a A. 
(T.S.)

FOTBAL. Joi, 27 iunie, 
pe gazonul complexului 
sportiv Jiul din Petroșani 
se va desfășura prima în- 
tîlnire internațională de 
fotbal, între reprezenta
tivele de juniori ale 
României și Cehoslovaci
ei. Vom reveni cu amă
nunte. (I.V.)

LUNI, o nouă întîlnire 
în sala Casei de cultură 
a sindicatelor din Pe
troșani cu apreciatul co. 
lectiv artistic al Teatru- 

și mesaje s-a desprins ce
rința ea acum, piuă nu este 
prea tîrziu, să se treacă în 
mod hotărît fa realizarea 
dezarmării îndeosebi a de
zarmării nucleare, la retra
gerea rachetelor amplasa, 
te în Europa și distrugerea 
arsenalului nuclear exis
tent.

însuflețiți de cele mai 
alese sentimente patrioti
ce, în încheierea adunării, 
participanții au adoptat tex
tul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceâușescu, în care, 
participanții la adunare se 
angajează în numele tutu
ror oamenilor muncii din 
Uricani de a susține prin 
noi fapte de muncă în
treaga politică internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru.

maistru, secretar de partid 
din secția de montaj, Rodi- 
ca Șimo, muncitoare în sec
ția M.A.P. și sing. Dumitru 
Deaconu, președinte al 
O.D.U.S. din întreprindere, 
dînd astfel o expresie cla
ră dorinței tuturor celor 
prezenți la adunaiWi oa
menilor muncii ca omenirea 
să trăiască în pace și secu
ritate. „Nu vrem o Europă 
sfîșiată de ororile unei noi 
conflagrații, nu vrem bom
be și rachete, nu vrem un 
spațiu cosmic militarizat, 
vrem să trăim și să mun
cim liberi, independenți, în 
deplină liniște și securitate" 
— iată idei care și-au fă
cut loc în intervențiile vor
bitorilor.

Rugby, divizia A

Suporterii Științei sînt fericiți
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— C.S.M. SIBIU 20—4 
(12—0). Pe stadionul din 
dealul Institutului s-au în- 
tîlnit două echipe puterni
ce într-un joc antrenant.

încă din start, rugbiștii 
din Vale atacă hotărît și 
reușesc o suită de pătrun
deri spectaculoase pe care 
Palamariu le concretizează 
în min. 6 : 4—0 și Luca 
transformă: 6—0. Timp de 
20 minute, sibienii men
țin jocul în terenul rug- 
biștilor noștri dar, 
după o combinație reușită 
între Bonea și Mureșan, 
Sandu speculează inge
nios o desincronizare ivită 
între Urdea și Miron, ridi- 
cînd scorul : 10—0, apoi 
același Luca reușește 
transformarea : 12—0.

In partea a doua a me
ciului, favoriții noștri î- 
nalță ștacheta spectacolului 
printr.un alert joc la 
mînă, în care s-au eviden
țiat Ortelecan, Sandu, Su- 

lui „Nottara" din Bucu
rești, în cadrul unui spec
tacol cu piesa „Cinci ro
mane de amor" de Teodor 
Mazilu.

LA I.U.M.P. au început 
lucrările de revizuire a 
instalației de încălzire în 
halele de producție. Se 
vede că și în cetatea 
constructorilor de utilaj 
minier se cunoaște pro
verbul „Iarna car și vara 
sanie". Muncitorii, ori
cum, spera !

PESTE CITEVA ZILE, 
în organizarea Comite
tului orășenesc Vulcan

„Să fie pace
Intr-o deplină unanimi

tate. de gînduri și simțire 
patriotică, oamenii mun
cii de la I.M. Vulcan, l.M. 
Paroșeni, Uzina Electrică, 
Preparația Corocști și în
treprinderea de confecții 
și-au exprimat, în cadrul 
adunărilor pentru pace și 
dezarmare, profunda lor a- 
deziune, totalul lor atașa
ment față de noua iniția
tivă de pace a președinte_ 
lui țării, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu. Sute de mineri, 
preparatori, energeticieni, 
alți oameni ai muncii, au 
exprimat prin cuvîntul vor
bitorilor dorința nestrămu
tată de pace, hotărîrea lor 
deplină de a-.și face auzit 
glasul pentru apărarea drep
tului la viață al omenirii. 
In cuvîntul său. ing. Iosif 
Bocan, directorul minei

în securitate
Adresînd o telegramă pli

nă de vibrație patriotică to
varășului Nicolae 
Ceâușescu, secretarul ge
neral al partidului, partici
panții la miting și-au expri
mat deplina adeziune la no. 
ua inițiativă de pace a Ro
mâniei socialiste, a pre
ședintelui ei, inițiativă pe 
care Apelul F.D.U.S., do
cument politic de excepțio
nală valoare teoretică și 
practică o conține.

In aplauzele celor pre
zenți au fost adoptate me
saje și scrisori adresate ce
lor două mari puteri, pen
tru a se "face totul în ve
derea diminăurîi pericolu
lui de război. (Al. H.) 

șinschi, Viciu și Gh. Cris
tian; molul format în min. 
65 în apropierea buturilor 
adverse aduce mingea de 
la Medragoniu la cunoscu. 
tul Drumea, care înscrie 
cel de-al treilea eseu: 
16—0. In urma unei 
grămezi ordonate, 
Iliev scoate rapid și 
urmează o aplaudată serie 
de pase precise între Viciu, 
Bezărău, Chiriac, Catană 
și Sandu, care se evidenți
ază din nou prin pătrun
derea în eseu: 20—0. Slă
bind ritmul, favoriții noș_ 
tri permit adversarilor în
scrierea unui eseu „de o- 
noare", semnat de Sărac, 
în finalul meciului, care 
se încheie cu scorul de 
20—4. Au jucat Sandu 
— Ortelecan — Loczico, 
Drumea — Sușinschi, Gh. 
Cristian — Palamariu — 
Viciu, Bonea (Iliev), Be
zărău, Chiriac — Medra
goniu (Catană) — Luca. 
(I.D. BALAN) 

al U.T.C., va începe o in. 
teresantă competiție de 
fotbal dotată cu „Cupa 
Minerul la fotbal". între
cerile se vor desfășura 
pe stadionul „Minerul" 
din localitate și vor ali
nia la start echipele sec
toarelor din cele două în
treprinderi miniere — 
Vulcan și Paroșeni. (G.C.)

„SERILE DACIADEI".
După cum ne informea
ză tovarășa Teodora 
Mcsaroș, de la Comitetul 
municipal U.T.C., astăzi

in lume!“
Vulcan, arăta: „Tot ceea ce 
am făurit, în acești ani de 
libertate și prosperitate ai 
României, trebuie apărat cu 
orice preț, trebuie pus la 
adăpost de pericolul nu
clear. Nici un efort nu va 
fi prea mare în lupta pen
tru apărarea păcii, a vieții 
noastre libere". Aceleași 
gînduri de pace, 
atașamentul față de în
demnurile la rațiune cu
prinse în 'Apelul F.D.U.S. 
au exprimat • în cadrul a- 
dunărilor Alexandru 'A- 
runcuteanu, Maria Bodes- 
cu, Ilie Diaconu, Pavel 
Kovacs, Salvina Oargă, 
Traian Micheș, Vasile Pîr- 
vulescu, Maria Rujoi, Ana 
Anghel, Vasile Purice, loan 
David, Cornel Colda, Adela 
Matei, Ida Nevezi, Olivia 
Ințe, Gheorghe Benea, Va
sile Caramete, Arpad Sipoș 
și alții.

'Atmosfera vibrantă, de 
mare încărcătură revolu- 
ționar-patriotică, a fost 
caracteristica generală și 
a adunărilor ce au avut 
loc în unități economice din 
Vulcan.

In telegramele adresate 
tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, scretar gene
ral al partidului, de către 
toți oamenii muncii din 
Vulcan s-a reliefat depli
nul atașament față de tot 
ceea ce România, președin
tele ei fac pentru apăra
rea păcii în lume. (G.C.)

TELEX
SOFIA 21 (Agerpres). Se

cretariatul C.C. al P.C. Bul
gar a adoptat o hotărîre cu 
privire Ia finala Cupei 
R.P. Bulgaria la fotbal, 
disputată la 19 iunie la So
fia între echipele „Ț.S.K.A. 
—Septemvriisko Zname" 
și „Levski—Spartak". Do
cumentul, informează a- 
genția BTA, califică acest 
meci drept „un spectacol 
nedemn, o manifestare a 
huliganismului în fotbal, 
o încălcare a normelor e- 
lementare ale moralei spor
tive socialiste o sfidare 
grosolană la adresa dorin, 
ței opiniei publice bulgare 
de a se pune capăt unor 
fenomene inadmisibile în 
fotbalul bulgar".

Secretariatul C.C. al 
P.C.B. consideră necesară 
desființarea celor două 
cluburi de fotbal și a e- 
chipelor acestora — se a- 
rată în hotărîre.

și mîine, se va desfășura 
la Arad, faza zonală a 
competiției „Daciada", 
sub genericul „Serile 
Daciadei". Din Valea Jiu
lui, va participa echipa 
de gimnastică ritmică mo
dernă a Liceului economic 
Petroșani, calificată la 
faza județeană. (M.B.)

B

Rubrică realizată de
H. ALEXANDRESCU
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Continuă seria succeselor
Timp de trei zile, la De

va, a continuat să se des
fășoare etapa republicană 
a celei de a V-a ediții a 
Festivalului național al 
muncii și creației „Cînta
rea României". Au intrat 
în concurs fanfarele și fol
clorul muzical.

'Artiștii amatori din mu
nicipiul nostru au 
reprezentați 
prestigioasă 
către Fanfara reunită 
minerilor Văii Jiului, 
concursul fanfarelor și de 
către orchestra de muzică 
populară „Parîngul" a Ca
sei de cultură a sindicate

fost
in această 

competiție de 
a 

în

Remember
Cîți au căzut ? — 

cine mai știe
Un milion, cinci mii, 

o inie 
Istoria discret ascunde 
Noian de numere 

rotunde, 
Destine stivuite-artistic 
In

II
I 
I
I

Ce

Un

Ar

Un

Un

Pantheonul
ei statistic, 

importanță
pot să aibă 

prunc căzut — 
un fir de iarbă 

mai avea ceva
de spus, 

glas în minus
sau in plus, 

ursuleț rămas
pe drum,

Abecedar minjit de fum 
Un

lor din Petroșani, grupul 
vocal folcloric (prelucrări) 
al Școlii generale nr. 2 
din Lupeni, formația de 
fluierași din zona Cimpa- 
Jieț, solistul vocal de mu
zică ’populară Nicolae 
Agăleanu, ansamblul vo- 
cal-instrumental al Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, taraful mic „Pa
rîngul" și solistul instru
mentist Demi Bariton, în 
concursul de folclor.

Spectatorii din Deva și 
juriul republican au a- 
plaudat prezența frumoa
să pe scenă a artiștilor 
amatori din Valea Jiului, 
apreciind-o ca mai mult 
decît bună. A impresionat 
fanfara minerilor, dirija
tă de Alexandru Drăgan, 
colectiv de mare tradiție în 
Valea Jiului, care a inter
pretat cu vie simțire ar
tistică un „Marș de con
cert" de Horia Ardelea- 
nu, „Suita de dansuri de 
pe Valea Jiului" de Savel 
Horceag și un fragment 
din Rapsodia a II-a de 
George Enescu. Au plăcut

Ansamblul vocal-instru- 
mental și orchestra de mu
zică populară „Parîngul" 
ale Casei de cultură a sin
dicatelor din reședința de 
municipiu, instruite de prof. 
Vasile Pop și, respectiv, do 
George Cîlțea, formații ca
re au adus pe scenă un 
folclor autentic, bine inter
pretat, formații care s-au 
apropiat de profesionalism 
în artă. O evoluție de a- 
preciat a avut și grupul 
vocal-folcloric al Școlii ge
nerale nr. 2 din Lupeni, 
de asemenea, o formație ca
re s_a impus pe scena fes
tivalului, pregătirea ei 
fiind asigurată de către 
Aritel Catalin. Și celelal
te formații au evoluat bi
ne pe scena de concurs. 
Etapa republicană a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României" va continua 
duminică, la Sibiu, unde 
vor intra în concurs for
mațiile corale ale I.M. Pe- 
trila — „Freamătul a- 
dîncului" — si Comitetului 
U.T.C. din I.U.M.P. — „Ar
monii tinere". (Al. II.)

Un

prunc cu 
fața ia pămint, 

leagăn gol,
bătut de vînt,

O veșnicie efemeră 
O mamă care

tot' mai speră 
Un prunc căzut 
Cu fața-n lut 
E ca și cum

nu s-a născut.

Valeriu BUTULESCU

Un nou prilej
(Urmare din pag. 1)

unei concepții înaintate 
despre muncă, o nouă gîn_ 
dire economică. In paralel, 
s-au desfășurat acțiuni de 
cunoaștere a politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru, 
dezbateri, mese rotunde, 
expuneri, în marea lor ma
joritate fiind programate 
la sediile întreprinderilor 
miniere. Dăm ca exemplu 
acțiunile desfășurate la 
I.M. Vulcan, „România so
cialistă pe noi trepte ale 
progresului în rîndul po
poarelor lumii", — coloc
viu de politică externă; 
simpozionul „Realizările 
obținute de poporul nos
tru în cei 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al 
P. C. R. Perspective de 
dezvoltare în anii urmă
tori", organizat cu spri
jinul casei de cultură în 
întreprinderile din Petro
șani, colocviul de istorie 
„Din gîndirea social-poli-

f! viată închinată cintecutui mineresc
Despre dirijorul corului „Freamătul adîncului" 

din Petrila, formație multiplu-laureată a Festiva
lului Național „Cîntarea României" am avut prile
jul să vorbim eu admirație și respect în multe rîn- 
duri. l-am solicitat cîteva gînduri pentru cititorii 
noștri.

— Ați venit în Valea 
Jiului de peste 30 de ani.

— Deși sînt născut pe 
meleagurile moldovene, 
mă socotesc un fiu al 
„Văii". Am lucrat aici 10 
ani în învățămînt și a- 
proape 20 ca topograf, la 
mina Petrila, păstrînd le
gătura cu școala.

— Vorbiți-ne de forma
țiile corale pe care le-ați 
dirijat.

— Mai întîi am reorga
nizat corul „Freamătul a_ 
dineului", la vremea res
pectivă un cor mixt cu 
peste 100 de persoane. Am 
pus bazele unor formații 
școlare, dintre care cea 
mai bună a fost corul „Doi
na" al școlii generale nr. 
5 din Petrila. Vreo 5—6 
ani am condus și o forma
ție corală a cadrelor di
dactice de la aceeași uni

tate școlară. La acestea aș 
adăuga corul bărbătesc al 
studenților de la I.M.P. și, 
pentru cîtva timp, corul 
tinerilor de la I.U.M.P. 
Am lucrat, de asemenea, 
cu formația corală a ca
drelor didactice din Petro
șani și corul din Aninoasa.

— Stau mărturie activi
tății dv. neobosite premiile 
pe care le-ați obținut...

INTERVIU CU
VLADIMIR URECHE

— Am numeroase premii 
republicane, atît în cadrul 
Festivalului Național „Cîn
tarea României" cît și în 
concursurile organizate 
de U.G.S.R., organizația 
pionierilor, TVR. Cu corul 
„Doina" al pionierilor am 
obținut un loc I și un loc 
III în concursul „Patrium 
carmen", cu „Freamătul 
adîncului" — un loc I și 
două locuri III, cu 
I.U.M.P.-ul — un loc I, iar 
cu corul bărbătesc al stu
denților — trei locuri I, 
acestea toate în cadrul e- 
dițiilor Festivalului Na
țional „Cîntarea Români
ei".

— In fonoteca radiou
lui găsim numeroase im
primări ale dumneavoastră. 
Ce puteți adăuga ?

— Primele imprimări 
le-am făcut în 1961. De a- 
tunci arh cîntat numeroa
se lucrări, unele din ele

fiind în primă audiție. Mă 
refer aici la piesele scrise 
de C. Romașcănu, Gh. 
Bazavan, FI. Comișel, S. 
Vînătoru, V. Vasilache și 
alții. Am realizat și impri
mări pentru televiziune. 
Dar cea mai frumoasă a- 
mintire pentru mine este 
concertul dat în 1978 la 
București, în sala „George 
Enescu" a Conservatoru
lui de muzică „Ciprian Po. 
rumbescu", cu corul „Doi
na". Era luna mai, luna 
florilor, iar florile mele 
— copiii — au cîntat a- 
tunci ca niciodată.

— Iar acele flori — a- 
dăugăm noi — cîntă astăzi 
în formațiile de amatori 
din municipiu, semn că 
munca plină de devota
ment a neobositului Vladi
mir Ureche n-a fost za
darnică. De altfel, pentru 
noi, cei tineri, Vladimir U- 
reche rămine oricum sim
bolul artistului amator, 
dăruit în întreaga sa fi
ință, artei. Un om pentru 
care actul de cultură, pur- 
tînd în el tradițiile de 
muncă și viață ale oame
nilor ce scot lumina la 
lumină, trudind în galerii 
și abataje, reprezintă idea
lul de viață, împlinirea sa 
organică întru adevărata 
„Cîntare a României", soci
aliste, liberă și independen
tă.

Muzica, acest limbaj u- 
niversal, .este și astăzi în 
mîinile celui care poartă 
între prieteni numele de 
„neică Ureche" un mijloc 
de a transforma creator 
pe cei ce străbat galeriile 
în lupta permanentă pen
tru a da patriei cărbune.

Interviu realizat de 
H. DOBROGEANU

Cu Patricia Grigoriu,

de afirmare a
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", la clubul din 
Lupeni.

Ca o reușită a acestei 
suite de manifestări pu
tem vorbi de acțiunile com_ 
plexe ale organizațiilor de 
pionieri din Petrila (Bala
da munților), Lupeni (Pio
nierii — flori de mai), Pe
troșani (Săptămîna pionie- 
riei), acțiuni care au ur
mărit educarea multilate
rală a tinerei generații, for
marea ei pentru muncă 
și viață, în spiritul cerin
țelor documentelor de 
partid. Se poate aprecia 
că marea majoritate a ac
țiunilor au avut o desfă
șurare corespunzătoare, 
fiind bine pregătite de că
tre organizatori, consiliile 
municipal și orășenești de 
educație politică și cultură 
socialistă, comitetele mu
nicipal și orășenești de 
cultură și educație socia
listă, comitetele și consili
ile municipal și orășenești 
de U.T.C., sindicat, pio

potențialului cultural-artistic
nieri, celelalte organisme 
de cultură.

Totuși, au fost și cazuri 
cînd s-a manifestat o 
preocupare slabă pentru 
reușita acțiunilor, ceea ce a 
dus la minimalizarea uno
ra dintre ele. Nu întotdea
una s-a respectat progra
mul, iar implicarea unor 
factori organizatorici a fost 
slabă.

Dintre evenimentele ar
tistice, au reținut atenția 
Salonul de artă fotogra
fică — „Fotofolclor" — și 
expoziția „Ex libris" de la 
Vulcan, turneul ansamblu
lui artistic Rapsodia ro
mână al U.G.S.R., întîlni- 
rile cu minerii și specta
colele pe care prestigiosul 
ansamblu le-a avut în să
lile de apel, turneul Tea
trului „Giulești" din Bucu
rești, Săptămîna Teatrului 
de stat „Valea Jiului", 
Concursul de muzică popu
lară „Flori de cîntec româ
nesc" de la Vulcan. Sem

nificativ este faptul că în 
această perioadă a fost 
prezent în desfășurarea 
acțiunilor întregul poten
țial artistic profesionist 
și de amatori din muni
cipiu. Punctul culminant 
al suitei de manifestări 
ale acestei luni l-a con
stituit vizita de informare 
și documentare a delegați
ei Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor din R.S.R., 
însoțită de corul „Madri
gal" al Conservatorului de 
Muzică „Ciprian Porum- 
bescu" din București. Au 
avut loc opt concerte — 
întîlniri ale creatorilor și 
interpreților cu minerii 
Văii Jiului, întîlniri care 
s-au bucurat de un succes 
deosebit.

In ansamblu, se poate 
aprecia că această nouă 
ediție' a lunii manifestări
lor politico-idcologice, cul
tural-educative și sporti
ve, „Laudă, omului mun
cii și creației sale" s-a 
înscris ca o valoroasă ac
țiune politică amplă cu
nună- a tradiției culturii 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului, omagiu adus de 
creatori din întreaga țară 
muncii eroice a celor ce 
scot zi de zi cărbune din 
adîncuri pentru a da pa
triei mai multă lumină și 
energie.

De la o etapă la alta, de 
la un an la altul, nu ne 
îndoim că luna manifestă
rilor politico_ideologice, 
cultural-educative și spor
tive va căpăta noi valențe.

Concluziile care s-au des
prins impun- acțiuni hotă- 
rîte pentru ca manifestă
rile de acest fel să cîștige 
un plus de calitate, de e- 
ficiență.

despre
Afișele acestei stagiuni 

au anunțat un debut pe 
scena Teatrului de stat 
„Valea Jiului" i în „Som
noroasa aventură" a lui 
Teodor Mazilu, Patricia 
Grigoriu în rolul „Gabrie- 
lei", eroina aflată la răs
crucea generațiilor, sau, 
dacă cititorul dorește, un 
personaj la confluența glo
durilor.

Cine este actrița Patri
cia Grigoriu ? Dacă nu am 
ști că este absolventă a 
I.A.T.C.-ului, am confun
da-o lesne cu o elevă din- 
tr-un liceu oarecare, o e- 
levă studioasă, cu sclipiri 
inteligente în priviri. Așa
dar, Patricia...

— Sîntem 3 frați, toți 
am studiat pianul și n-a 
ajuns nici unul piunist.

— Ce înseamnă pentru 
Patricia Grigoriu rolul 
Gabrielei Matcescu ?

— Un rol de debut cu 
emoții inerente; o întîlnire 
cu un public aparte, un 
public cald, publicul Petro. 
șaniului. O întîlnire grea 
pentru că era și o primă 
întîlnire cu un colectiv nou, 
cel al teatrului nostru. O 
întîlnire grea și pentru că 
ea a avut loc într-o piesă 
de Teodor Mazilu. Mazi
lu rămine oricum un stil, 
un teatru aparte.

— Și cum ai trecut de 
acest prag psihologic ?

— Pradoxal, mi-a fost 
teamă, dar, din prima zi, 
datorită colegilor, nu m-am 
simțit nouă. Parcă erau fa
milia mea din totdeauna. 
Oameni foarte drăguți, eu 
îi simt pe toți alături.

— O întrebare inerentă. 
Ce-ai vrea să joci ?

teatru
— Alături de Claudiu 

Bleonț, „Anonimul vene- 
țian“.

— In afara teatrului ce.ți 
place să faci ?

— Greu să răspund. Nu 
ani încă veleități casnice, 
îmi place înotul, dar n-am 
timp. Iubesc lectura și îmi 
place să Iac film. Observ 
totdeauna oamenii din jur. 
Mă ajută enorm. Este ele
mentar in meseria mea să 
știi să mergi pe stradă, să 
vezi oamenii. O „hrană** 
necesară, obligatorie !

— Ce roluri ai mai jucat 
în studenție ?

— „Suzy** din „Joia dul
ce", dramatizare după 
John Steinbeck „Ioana Bo- 
iu“ din „Suflete tari" de 
Camil Petrescu și multe 
altele.

— Ce te atrage din re
pertoriul dramatic ?

— Mă atrag piesele de 
factură psihologică; Cehov, 
Dostoievski...

— Actrița preferată ?
— Nu pot face deosebiri. 

Avem oricum o școală de 
teatru foarte „tare**.

— Ce înseamnă pentru 
tine „tinerețea teatrului" ?

— Teatrul nu este tînăr 
numai cu oameni tineri ca 
vîrstă. Asta ține de suflet, 
de condiția psihică a tea
trului, de lupta împotriva 
plafonării.. Tinerețe înseam
nă tot ce ține de bou, de 
proaspăt, ieșit din dogma
tic, Viața noastră este com
plexă, în continuă mișcare. 
Teatrul, pentru a fi tînăr, 
trebuie să fie parte inte
grantă a tumultului vieții.

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRESCU
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. D

de dezvoltare a societății 
românești. Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit o 
serie de măsuri privind 
sporirea eficienței activi
tății acestor comisii, creș
terea rolului lor în forma
rea conștiinței socialiste a 
cetățenilor, în asigurarea 
ordinii și disciplinei în u. 
nitățile economice și so
ciale, în lărgirea cadrului 
de participare a oamenilor 
muncii la instaurarea unui 
profund spirit de respect 
al legalității în toate do
meniile de activitate.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre vizita de 
stat pe care a efectuat-o în 
țara noastră, în perioada 
5—7 iunie, președintele Re
publicii Finlanda, Mauno 
Koivisto, împreună cu 
doamna Tellervo Koivisto. 
Comitetul Politic Executiv 
a apreciat rezultatele vizi
tei și a subliniat însemnă, 
iatea dialogului la nivel 
«nalt româno-finlandez, 
care a avut și are un rol 
hotărîtor în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și 
popoare, în ridicarea la 
un nivel superior a relați
ilor dintre ele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de 
sisemenea, despre vizita 
de stat pe care președin
tele Republicii Turcia, Ke
nan Evren, a efectuat-o în 
țara noastră, în perioada 
11—13 iunie. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat in 
mod deosebit rezultatele 
noii întâlniri și convorbiri 
fa nivel înalt, care își gă
sesc o expresie în Decla
rația comună semnată de 
cei doi șefi de stat, la înche
ierea vizitei. S-a subliniat 
că acest important docu. 
■ment reafirmă voința 
României și Turciei de a 
dezvolta și în viitor rela
țiile de prietenie, coopera
re și bună vecinătate, pe 
temeiul principiilor inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului 
in treburile interne, depli
nei egalități în drepturi și 
avantajului reciproc. S-a 
exprimat convingerea că 
amplificarea raporturilor 
dintre România și Turcia 
pe plan politic, economic, 
îehnico-științific, cultural 
și în alte sectoare de in
teres comun este în folosul 
ambelor țări și popoare, al
«•««■■a

progresului și prosperității 
lor.
Aprobînd, în unanimitate, 
rezultatele celor două vi
zite de stat, Comitetul Po
litic Executiv a cerut gu
vernului, ministerelor, altor 
instituții centrale să ia 
toate măsurile ce se impun 
pentru transpunerea în via
ță în cele mai bune condi
ții a înțelegerilor stabilite.

Luînd cuvîntul în înche
ierea ședinței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
pus în fața Comitetului Poli, 
tic Executiv unele probleme 
care s-au desprins din dez
baterile recentei plenare 
comune a Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale. Secretarul gene
ral al partidului a cerut 
guvernului să prezinte Co
mitetului Politic Executiv, 
în circa două săptămini, un 
program concret de mă
suri pentru realizarea prac
tică în viață a concluzi
ilor și propunerilor care 
s-au făcut în cadrul ple
narei, atât în plen cît și 
pe secțiuni. S-a indicat, 
totodată, să se aibă în ve
dere ca toate consiliile de 
conducere ale ministerelor 
să întocmească programe 
de măsuri, în spiritul ce
lor discutate la plenară, în 
vederea lichidării neîntâr
ziate a stărilor negative do 
lucruri semnalate în ca- 
drul dezbaterilor.

De asemenea, secretarul 
general al partidului a ce
rut ca problemele și con
cluziile desprinse din ple
nară să constituie obiectul 
unor dezbateri exigente în 
toate organele de partid, 
să fie discutate cu activele 
de partid județene, orășe
nești și comunale, cu acti
vele organizațiilor de partid 
din întreprinderi — și să 
se treacă la elaborarea, în 
fiecare unitate economică, 
a unor planuri concrete de 
măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor semnalate, recu
perarea rămînerilor în ur
mă și introducerea unui 
riguros spirit de ordine 
și disciplină în indeplini_ 
rea sarcinilor de producție. 
S-a indicat ca aceste pla
nuri de măsuri, inclusiv 
concluziile și măsurile ge
nerale care urmează să 
fie prezentate de guvern 
Comitetului Politic Estecu- 
tiv, să facă obiectul dez
baterilor adunărilor gene

rale ale oamenilor muncii 
care urmează să aibe loc 
în luna iulie.

In mod deosebit s-a ce
rut ca, piuă in luna august. 
Să fie lichidate toate res
tanțele care mai există in 
comerțul exterior. De ase
menea, s-a indicat ca, în 
programul de măsuri ce 
urinează să fie elaborat de 
guvern, să se prezinte în 
mod concret cum se va ac
ționa pentru realizarea la 
timp și in bune condițiuni 
a investițiilor, pentru so
luționarea tuturor proble
melor ridicate la plenară 
in legătură cu activitatea 
din acest sector.

Secretarul general al 
partidului a propus Corni, 
totului Politic Executiv ca, 
odată cu discutarea acestor 
programe de măsuri, să 
fie analizate și metodele și 
stilul de muncă al guver
nului și al Biroului Execu
tiv al acestuia, precum și 
modul în care ministerele 
și organele economice cen
trale își exercită atribuți
ile și răspunderile pe care 
le au în conducerea activi
tății din sectoarele respec
tive, în soluționarea con. 
cretă a problemelor.

De asemenea, s-a subli
niat necesitatea analizării 
în Comitetul Politic Exe
cutiv a felului în care își 
exercită rolul și atribuțiile 
încredințate Consiliului 
Central de Control Munci
toresc al Activității Econo
mice și Sociale — care 
funcționează și ca secție e. 
conomică a Comitetului 
Central al partidului — în 
ce privește controlul asu
pra activității economice 
desfășurate de guvern, de 
ministere, de organizațiile 
centrale.

S-a propus, totodată, să 
fie analizat de către Comi
tetul Politic Executiv mo
dul în care Comitetul de 
Stat al Planificării s-a or
ganizat și acționează pen
tru a-și îndeplini răspun
derile care L-au fost atri
buite în ce privește urmă
rirea realizării planurilor 
de producție — îndeosebi 
producția fizică și sortimen
tele, exportul, investițiile, 
aprovizionarea tehnico, 
materială și altele.

Referindu-se la obligația' 
de a se realiza planul de 
investiții în condiții de e- 
ficiență și economicitate 
mult sporite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea întăririi

răspunderii tuturor orga
nelor care contribuie la e- 
laborarea, avizarea și ma
terializarea în viață a pro
iectelor noilor obiective 
de investiții — încenînd cu 
ministerele, C.S.P. și 
C.N.S.T., Inspectoratul Ge
neral de Stat nentru Direc- 
tivare in Construcții, pre
cum și consiliile tehnice 
din ministere și centrale 
industriale. Pentru anul 
viitor — a subliniat secre
tarul general al partidului 
— ne-am propus să reali
zăm toate investițiile pla
nificate in condițiile redu
cerii — în cincinalul 1986— 
1990 — cu cel puțin 200 mi
liarde lei a costului aces
tora. De aceea, toate orga
nele care au atribuții în 
acest domeniu trebuie să 
acționeze cu cea mai mare 
răspundere pentru îndepli
nirea în bune condițiuni a 
acestei importante sarcini.

Secretarul general al 
partidului a propus ca toa
te aceste probleme legate 
de perfecționarea condu, 
cerii activității economice, 
de îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă ale 
organelor economice cen
trale să fie dezbătute la 
următoarea plenară a Co
mitetului Central al parti
dului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat con
vingerea că se vor trage 
toate concluziile din dez
baterile plenarei comune 
a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So. 
ciale, că se vor lua neîntâr
ziat măsuri eficiente pen
tru transpunerea în viață 
a propunerilor făcute de 
oamenii muncii în acest 
înalt forum al democrației 
noastre muncitorcști-revo- 
luționare, . asigurindu-se, 
pe această bază, o adevă
rată cotitură în conducerea 
activității economice, în 
munca fiecărui minister și 
unități de producție, pen
tru îndeplinirea în bune 
condițiuni a planului pe 
anul în curs și pe întregul 
cincinal, pentru trecerea 
cu succes la realizarea nou
lui plan cincinal, 1986— 
1990, a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme. 
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Răpirea fecioa
relor; Unirea: Ca-n fil
me; Parîngul: Rocky II.

LONEA: Jandarmul și
extra tereștrii.

ANINOASA: 
salamandrelor.

VULCAN — Luceafă
rul: Străinul, I—II.

LUPENI — Cultural : 
O lumină la etajul X.

URICANI: Zorro, I—II.

Cuibul

TV

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de 

mînă (color).
— Melodii populare.

suptei-

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
DE POȘTA ȘI TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA — DEVA

face cunoscut 
abonaților telefonici

că s-a dat în folosință centrala telefonică 
automată din orașul Lupeni, fiind conectată 
la rețeaua telefonică interurbană automată.

ABONAȚII LA SERVICIUL TELEFO
NIC DIN ORAȘUL LUPENI pot obține legă
tura cu abonații telefonici din localitățile co
nectate la rețeaua telefonică interurbană for- 
mind la discul aparatului prefixul localității, 
urmat de numărul de apel al abonatului che. 
mat, cu excepția abonaților din orașul Petro, 
șani și Vulcan care se formează direct, fără 
'prefix.

ABONAȚII TELEFONICI DIN ALTE LO. 
CALITĂȚI conectate la rețeaua telefonică in
terurbană automată pot obține legătura cu 
abonații telefonici din localitatea Lupeni, for- 
mînd la discul aparatului prefixul 957, urmat 
de numărul de apel al abonatului chemat, cu 
excepția abonaților telefonici din localitățile 
Petroșani și Vulcan, care vor forma direct nu. 
mărul abonatului chemat.

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIȘOARA
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

TIMIȘOARA
strada 13 Decembrie nr. 12, telefon 17711

recrutează
pentru lucrările de confecționare și montare 
a panourilor de cale ferată din baza de pro
ducție AUREL VLAICU, MUNCITORI CĂLI- 
FICAȚI IN MESERIA DE CONSTRUCTOR 
CAI FERATE ȘI MUNCITORI NECAL1F1- 
CÂȚI

Se asigură cazare și masă contracost.
Titularii și membrii lor de familie bene

ficiază de permise de călătorie gratuită pe 
calea ferată.

Pe perioada executării lucrărilor se asigu. 
ră retribuții în acord global în funcție de cate
goria de încadrare între 1887 și 3148 lei, la re
gim de lucru de 8 ore/zi, respectiv, cu 25 Ia 
sută mai mult la regim de lucru de 10 ore pe 
zi.

Informații si relații suplimentare se pot 
obține la telefon C.F R. 2382 sau P.T.T. 17537 
Timișoara.

încadrarea se face direct la sediul bazei 
din stația C.F.R. Aurel Vlaicu (între Șibot și 
Simeria).

Mica publicitate
I.C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (3877)

PIERDUT bonier foi 
transport material lemnos 
din folosința Exploatării 
Sterminos aparținînd sec_ 
torului forestier Lonea, 
de la seria 1689851 pînă la 
1689900. Le deqlarăm nule, 
(factură)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Țican Ste
luța, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (3873)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 3, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3868)

VIND casă încălzire cen
trală. Deva, strada Aurel 
Vlaicu, nr. 186. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 2868, 
eliberată de Institutul ds 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3876)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 8 clase, elibe
rat de Școala generală nr. 
1 Petrila și diplomă califi
care în meseria de lăcă
tuș mină, eliberată de Gru
pul școlar minier Petro
șani pe ndmele Tărțan 
Augustin. Le declar nule. 
(3878)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lum. 
perdean Elena, eliberată de

1
I
I
I 
I
I
î

— Atlas muzical.
— Gala desenului 

mat. 
Poemele păcii. 
Univers românesc» 
1965—1985.
Traviata, de Vendi 
(parte:» a IlI-a). 
Telesport.
Melodia săptămini i 
primă audiție. 
Săptămîna politică. | 
închiderea progra
mului. 1
Telejurnal. 
Teleencicloped ia. 
Arena surprizelor 
Film artistic. Diyina 
Ema. Producție a 
studiourilor ceho
slovace (c). *
Telejurnal. 
Mondovision (o), 
închiderea progra
mului.

14,45
15,00

19,00
19,20
19,45
20,40

22,10
22,20
22,30

ani.

în

MEMENTO

I
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I.C.S. ALIMENTARA
ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PETROȘANI

încadrează urgent
— un tractorist rutier, 
încadrarea în muncă și retribuirea con. 

form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI PETRILA

încadrează imediat
— 8 manevranți vagoane
— 1 lăcătuș revizie vagoane
— 2 I.D.M.
— 1 picher

< Solicitanții vor prezenta acte- de califica
re. respectiv autorizare.

COLEGIUL OE REDACȚIE : lost! BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef odjunct, Tiberiu SPATARU.

ANI N J UKI DE FAMILIE

SE, împlinește un an de suferință, singurătate și 
dor de la trecerea în neființă a bunului meu sot 

dr. NEGREANU VALERIU
Un pios omagiu și multe flori și lacrimi pe 

tristu-i mormînt. Recunoștință celor cc-i vor acor
da o clipă de aducere aminte. (3861)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea a 
9 ani de la decesul scumpului sot

MADONA POPA TRĂIA N
'Amintire veșnică. (3880)

Redacția si administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane.: 41662
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr, 2, telefon 41365. 


