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ȚÂRII Q11 MAI MULT CĂRBUNE!

|. M. Lonea

Cu planul semestrial îndeplinit 
Ritmicitatea și productivitatea sporită, 

la baza realizării sarcinilor
• De la începutul anului, minerii de la Lonea au extras peste sar

cinile de plan 6300 tone de cărbune. • Productivitatea muncii planifica
tă la nivelul întregii activități a fost depășită, în medie, cu 60 kg pe 
post. • Cu cele peste 19 000 tone extrase suplimentar de la începutul a- 
nului, minerii sectorului IV se află pe primul loc în întrecerea socialistă. 
• Constanți în realizarea sarcinilor de plan, minerii sectorului III au 
extras o producție suplimentară de 17 881 tone de cărbune.
Minerii de la Lonea au dovedit în 

cele aproape șase luni care au trecut din 
acest an că știu să se mobilizeze exem
plar pentru a depăși greutățile pe care 
le întîmpină în activitatea de extracție 
și să-și realizeze ritmic sarcinile de plan. 
Continuînd șirul bunelor rezultate obți
nute în primele cinci luni, MINERII DE 
LA LONEA AU EXTRAS IN LUNA IU
NIE, LA ZI, O PRODUCȚIE SUPLI
MENTARA DE 1230 TONE DE CĂRBU
NE, ACUMULIND ASTFEL DE LA ÎN
CEPUTUL ANULUI UN PLUS DE 6300 
TONE DE CĂRBUNE, REUȘIND IN A- 
CEST FEL CA LA ÎNCEPUTUL PRI
MULUI SCHIMB AL ZILEI DE ASTĂZI 
SĂ EXTRAGĂ ULTIMELE TONE DE 
CĂRBUNE AFERENTE SARCINILOR 
DE PLAN PE PRIMUL SEMESTRU. 
Printr-o bună organizare a muncii și 
prin folosirea eficientă a întregului po
tential tehnic și uman, PRODUCTIVITA
TEA MUNCII PLANIFICATĂ LA NI
VELUL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI A 
FOST DEPĂȘITĂ RITMIC CU PESTE 
60 KG PE POST.

însemnate depășiri ale sarcinilor de 
plan raportează în primul semestru din 
acest an minerii frontaliști din brigăzile 
conduse de Grigore Mîndruț, Gheorghe 
Lipsa și Florea Anton din sectorul IV 
care, printr-o puternică mobilizare, au 
reușit zi de zi să depășească productivi
tatea muncii planificată cu peste 1000 
kg pe post, contribuind in acest fel e- 
sențial la realizarea plusului de peste 
19 000 tone de cărbune pe care il înre
gistrează minerii acestui sector, 
însemnate depășiri ale sarcinilor de plan 
au realizat în această perioadă și mine
rii sectorului III, din rîndul cărora s-au 
remarcat brigăzile conduse de Iosif Bucur, 
Grigore Fatol și Dumitru Bohoi.

Concomitent cu preocupările colecti
vului de la această mină pentru realiza
rea sarcinilor de plan zilnice, conduce
rea colectivii a minei pune un accent 
deosebit pe realizarea sarcinilor de plan 
la lucrările de deschideri și pregătiri, a- 
sigurînd în acest fel linia de front activă 
necesară realizării sarcinilor viitoare de 
plan. (Gh. B.)

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități 

industriale din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită do 
lucru în întreprinderi in
dustriale din Capitală.

Această analiză a avut 
ca obiectiv examinarea sta
diului îndeplinirii sarcini
lor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, iden
tificarea de noi posibilități 
de sporire și diversificare 
a producției, de ridicare a 
nivelului tehnic și calitativ 
al produselor și, pe aceas
tă bază, stabilirea de so
luții pentru modernizarea 
continuă a fluxurilor, a 
tehnologiilor de fabricație, 
sporirea eficienței întregii 
activități economice.

La întreprinderea de u- 
tilaj chimic „Grivița Roșie“, 
unitate distinsă recent cu 
„Steaua Republicii Socia
liste România" și înaltul 
titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste", mii de munci
tori, tehnicieni și ingineri 
au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primi
re entuziastă.

Discuția cu factorii de 
răspundere din acest im

portant sector al construc
țiilor de mașini, cu specia
liștii din domeniul cerce
tării, proiectării și pro
ducției a început în cadrul 
unei expoziții, unde au fost 
înfățișate stadiul realizării 
sarcinilor de plan pe anul 
în curs, preocupările co
lectivului pentru traduce
rea în viață a programelor 
de modernizare a fabrica
ției.

Aducînd secretarului ge
neral al partidului, în nu
mele tuturor oamenilor 
muncii de la „Grivița Ro
șie", un vibrant omagiu și 
cele mai calde mulțumiri 
pentru înaltele distincții 
acordate, directorul între
prinderii, inginer Stelian 
Necula, a relevat modul în 
care se înfăptuiesc indica
țiile primite la vizitele an
terioare.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu spe
cialiștii prezenți a prilejuit 
studierea aprofundată a 
problemelor privind rea
lizarea unei sisteme com
plexe de utilaje tipizate 
pentru presarea la rece și 
la cald a metalelor, evi
dențiind ca sarcini priori
tare în acest domeniu asi

milarea de linii tehnologice 
complexe, mașini speciale, 
precum și asigurarea matri
țelor pentru toate tipurile 
de prese și operații de 
deformare plastică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicai ca rea
lizarea programului de a- 
similare a noilor utilaje 
să fie coordonată de între
prinderea cu ponderea cea 
mai mare în fabricarea a- 
cestora, care dispune și de 
dotarea tehnică necesară, 
iar activitatea de concep
ție să se desfășoare unitar, 
în cadrul centrului de cer- 
cetare-proiectare al unită
ții coordonatoare.

Vizitarea unor secții im
portante din cadrul între
prinderii a pus în eviden
ță preocupările colectivu
lui de muncitori și specia
liști de la „Grivița Roșie" 
pentru extinderea tehnolo
giilor moderne de fabrica
ție. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezen
tate în acest cadru o serie 
de metode brevetate ca in
venții și aplicate în construc
ția de utilaje tehnologice 
pentru rafinării, chimie.

(Continuare in pag. a 4-a)

Vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Malta, Agatha Barbara
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii Malta,

Agatha Barbara, va efectua o vizită o- 
ficială de prietenie în țara noastră, în 
perioada 5—10 iulie 1985.

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Gorj 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, astăzi 
va avea loc Ia Rovinari 
o adunare populară pe 
care posturile de Radio 
și Televiziune o vor 
transmite direct, în ju
rul orei 17,30.

Prind viafă 
propunerile cetățenilor s 

în folosul înfloririi vieții economlco-sociale
Deși au trecut doar cîte- 

va luni de la alegerile de 
deputați în M.A.N. și con
siliile populare, rezultate
le importantului eveniment 
politic de la 17 martie a.c., 
încep să se facă simțite 
și în localitățile Văii Jiu
lui. Ce stă la temelia a-

rea, osteneala, efortul ma
terial și organizatoric pen
tru materializarea obiecti
velor vizate de cetățeni în 
propuneri. Merită pentru 
că, iată ce se propune 
printre altele. La Petroșani: 
construirea unei noi școli 
cu 24 săli de clasă în noul

DEPĂȘIRI CONSTANTE

Minerii din brigada 
condusă dc Grigore Fa
tol din sectorul III al 
I.M. Lonea, prin depăși
rea constantă a produc
tivității muncii cu a- 
proape 1000 kg pe post, 
au extras de la începu
tul anului o producție 
suplimentară de peste 
3000 tone, realizînd pla
nul semestrial înainte 
de termen. Pe schimburi 
activitatea este coordo
nată de minerii Nicolae 
Rus, Gheorghe Pintilie, 
Francisc David și 
Gheorghe Chervaise.

Cultura de masă —expresie a democrației noastre socialiste
Festivalul național „Cîn- 

tarea României" se înscrie 
ca o autentică instituție 
care, prin finalitatea sa, a- 
sigură participarea cultu
rală a tuturor oamenilor 
muncii, artiști profesioniști 
și amatori, pionieri, elevi, 
studenți și oameni ai mun
cii, la edificarea valorilor 
cultural-artistice — expre
sie fidelă a democrației 
noastre socialiste. 'Acest 
festival, cu adevărat națio
nal — o adevărată colum
nă a muncii și creației ri
dicată României socialiste 
se constituie ca o uriașă

formă de participare so
cială a maselor la tot ceea 
ce înseamnă cultură, artă, 
educație. Concurînd eu du
rabilitate la afirmarea ca
lității omului de a fi prin 
însăși condiția sa existen
țială o ființă sau un su
biect cultural. Festivalul a 
dus la accentuarea și con
solidarea procesului de 
„socializare a culturii" atît 
prin socializarea accesului 
și participării cît și prin 
emulația pe care o degajă 
în privința socializării crea
tivității.

Privind retrospectiv evo
luțiile din cadrul festiva
lului, aportul adus de crea
torii și interpreții din Va
lea Jiului la lărgirea per
manentă a cadrului de ma
nifestare al actului cultural 
în contextul marilor tran
sformări care au apărut în 
viața economică, socială și 
culturală a țării în cele do
uă decenii pe drept cuvînt 
numite „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", se poate afir
ma că am asistat și asis
tăm la un adevărat salt 
calitativ în ceea ce pri
vește caracterul de masă,

muncitoresc al actului de 
cultură.

Numai la ultimele două 
ediții ale festivalului, pa
ginile ziarului nostru au 
consemnat 50 de formații 
și interpreți individuali din 
Valea Jiului — artiști a- 
matori, laureați în etapa 
republicană — la care se 
adaugă 59 de formații, so
liști și creatori calificați în 
aceeași etapă a festivalului, 
la ediția a V-a, etapă afla
ta în curs de desfășurare.
Horațiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

cestor rezultate ? înfăptui
rea propunerilor făcute de 
cetățeni cu prilejul întîlni- 
rilor dintre candidații 
F.D.U.S. și alegători, fruc
tuos dialog de lucru vi- 
zînd punerea în valoare 
a tuturor resurselor exis
tente pentru mai buna gos
podărire si înfrumusețare 
a localităților, perfecțio
narea legăturilor nemijlo
cite de conlucrare dintre 
masele de oameni ai mun
cii și organele locale ale 
administrației de stat în 
efortul comun cțe realizare 
a sarcinilor economico-so- 
ciale în profil teritorial, de 
ridicare necontenită a stan
dardului de viață al popu
lației.

Chiar și numai dintr-o 
sumară inventariere a câ
torva din lunga listă a 
propunerilor (416 în total 
pe municipiu) ce se anun
ță de larg interes economi- 
co-social, rezultă că meri
tă cu prisosință preocupa-

carticr Nord, a unei canti
ne și internat pe lingă Li
ceul economic și de drept 
administrativ, unui centru 
de calcul pentru Institutul 
de Mine Petroșani și unui 
nou cămin pentru studen
ții nefamiliști, a unui cine
matograf, unei săli poliva
lente, unui ștrand acoperit 
cu bazin de înot de nivel 
olimpic ; La Petrila : un 
cinematograf cu 350 de lo
curi, o creșă in cartierul 
„7 Noiembrie", un pasaj dc 
nivel pentru trecerea peste 
calea ferată la tunel etc ; 
La Vulcan : casă de cultu
ră, o nouă școală generală 
etc ; La Uricani : o policli
nică, o centrală telefonică 
interurbană și alte dotări 
edilitare pentru creșterea 
gradului de urbanizare';

Petru VERDE.Ș, 
secretar al Comitetului 
Executiv al Consiliului 

Popular Municipal

(Continuare în pag. a 3-a)

în patru quadrați

Dilemă
Domol, își- țese pînza lipicioasă, în care vor că

dea victimele, dar nu e un păianjen veninos. Or
bește, sapă galerii pe sub picioarele prietenilor și 
mai puțin... prietenilor, aceasta îi e meseria, dar nu 
e inofensivă cîrtiță. Răbdător își asmute haita asu
pra mielului răvășit de turma intereselor sale, dar 
nu e lup hain. In fiecare zi își privește fățarnic și 
își alintă demagogic prada, gîndind cum s-o lovească 
pe la spate, dar nu e vulpe. Nu, nu e leu, deși se 
dă în vînt după fiecare leu căzut în palmele sale 
nebătătorite. Cameleonul s-ar simți jignit dc com
parație... Ce specie nemaiîntîlnită o fi ? E un biped 
cu (lipsă de) conștiință și principiu. Supremul său 
principiu — încălcarea tuturor principiilor.

Ion VULPE
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Dascălul
Din noianul de amintiri 

ai anilor de școală — în
scriși în cartea vîrstelor 
mele cu pana inimii în
muiată în lumina cerului 
cu cocori albaștri — cea 
mai dragă mi-a rămas a- 
mintirea dascălului meu 
dintîi, de la fosta școală 
primară din orașul meu 
natal. Mi-a rămas cea 
mai dragă pentru că de 
chipul lui — purtînd sem
nele vremurilor de fur
tună — cu privirea blîn- 
dă și vorba domoală de 
om sfătos și iubitor de 
copii, se leagă amintirile 
duioase și nostalgice ale 
primilor ani de școală, cu 
slovele dintîi, buchisite 
și zgîriate stîngaci pe tă
blița de gresie ; cu emo
ția apăsătoare a ieșirilor 
la tablă ; cu clinchetul de 
clopoțel vestind sfîrșitul 
de oră — mult așteptat 
— și zbenguiala din pau
ză, veselă ca un joc 
ciocîrlii în soare; 
bucuria nestăpînită a ce
lui dintîi premiu de carte 
(„Ion Săracu" de Petre 
Dulfu) cu dedicația lui, 
a dascălului meu dintîi.

Dar, mai presus de toa
te, amintirea lui îmi este 
atît de dragă pentru că 
ea înseamnă imaginea 
dascălului cu vocația a-

de 
cu

meu dinții

PE URMELE
MATERIALELOR

PUBLICATE

Semnalele
critice

și-au atins ținta
nostru 

ultimul 
Și

Paginile ziarului 
au înfățișat în 
timp, în mod repetat 
critic, o serie de neajunsuri 
din activitatea 
zare din unele 
cartiere 
Văii Jiului, 
semnalelor 
conducerea 
troșani ne comunică măsu
rile pe care le-a întreprins 
pentru remedierea defi
ciențelor. Intr-o adresă cu 
un astfel de răspuns 
spune: 
feritor la articolul 
dă 
nr.
că 
de 
(din Petroșani 
întregime și în viitor 
vom i strădui să evităm ast
fel de situații".

Intr-o altă adresă trimi
sa redacției, de aceeași uni
tate economică prestatoare 
de servicii, ni se comunică: 
„Referitor la articolul „O 
anomalie ce se cere urgent 
rezolvată", apărut în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 10 186 
din 13 iunie a.c., vă comu
nicăm că, gunoiul din stra
da Brazilor (Petroșani — 
n.n.), a fost ridicat și a 
fost amplasat un container 
pentru depunerea în conti
nuare a gunoiului".

Așa, da !

de salubri- 
străzi și 
localităților 
Răspunzînd 

noastre critice, 
E.G.C.L. Pe-

ale

se 
„Vă comunicăm re- 

„O stra- 
uitată“, apărut în ziarul
10 173 din 29 mai a.c., 
s-au ridicat gunoaiele 
pe strada Karl Marx 

n.n.) în 
ne

:opmom
I

I
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IN FAȚA Casei dc cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani, edilii continuă 
acțiunile de refacere a 
spațiilor verzi. Florile — 
această bucurie a 
— vor da un aer 
nerețe centrului 
cipiului. (Al. H.)

IN TABĂRĂ. In 
relațiilor de prietenie din
tre copiii din județul

privirii 
de ti- 
muni-

cadrul

postolatului, întruchipînd, 
prin virtuțile-i alese, con
știința profesiei sale în 
ipostaza ei cea mai res
ponsabilă, dar și cea mai 
splendidă: aceea în care, 
profesia se transformă 
din slujbă în chemare și 
slujbașul, în militant so
cial. Dascălul meu și-a în
chinat viața binelui ob-

pare a 
cea 
travaliul 
dăruirea

avea 
mai pă

ci 
sa

Remember

ștesc, luminării omului, a- 
tît prin îndelungata sa acti
vitate ca „învățător defi
nitiv la diferite clase", cît 
și prin activitatea sa cul
turală.

Omagiindu-1, azi, in 
memoriam, pe cel ce a 
fost dascălul dintîi, îi o- 
magiez, prin el,,pe „pur
tătorii de torțe" ai pri
milor noștri ani de școa
lă. Căci dintre toate pro
fesiile cu vocația aposto
latului — a minerului ca
re scoate cărbune pentru 
căldura țării, a medicu
lui care smulge morții, 
viața pacientului său, a 
actorului ce „moare" cu 
fiecare rol, a savantului 
ce trudește în căutarea 
adevărului — ș.a. — aceea

care mi se 
încărcătura 
tetică, prin 
eroic, prin 
fierbinte, prin modestia-i
sinceră și prin aria largă 
a misiunii sale de „fă
clier" — este profesia 
dascălului care ne învață 
prima buche a cărții.

„Pălmaș" al meseriei de 
educator, pionier al lu
minii și cultivatorul „o- 
goarelor nedesțelenite" 
încă, ale neștiinței de car
te, constructor de conști
ințe și ctitor de oameni, 
dascălul primilor ani de 
școală este cel care tră
iește mai mult, mai ade
vărat și mai luminos 
alții, în noi, elevii lui, 
un plus de dobîndă și 
credința nestrămutată 
așa cum spunea Nicolae 
Iorga „nu dăinuie din noi 
decît ceea ce am dat al
tora...".

...Dascălul dintîi poate 
fi un destin modest. Dar 
el are, prin altruismul iz- 
vorît din omenia sa caldă, 
o inefabilă frumusețe mo
rală ce împrumută, mun
cii sale strălucire.

De aceea, ni-e dragă, a- 
mintirea lui...

Cultura masa
cultural-educa-'Urmare <iin pag. l
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In cadrul secției oftalmologie de la Policlinica Petroșani, pacienții bene
ficiază de o competentă îngrijire medicală asigurată de Maria Murariu.

David MANIU
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Urări de viață lungă
3 780 000... aceasta

‘cifra telegramelor 
mise de-a lungul a 
ani de muncă în 
colțurile lumii de 
telegrafista Lucreția Cris- 
tea 
din Petroșani.

O viață model, un

este 
trans- 
35 de 
toate 
către

de la Oficiul P.T.T.

„Om“ 
cu „O“ mare, cum le pla
ce colegilor mai tineri să 
spună, telegrafista Lucre
ția Cristea a trecut 
rîndul pensionarilor.

Are acum 55 de

în

ani.

„Ce veți face pe mai de
parte ?“ — am întrebat-o, 
nu fără emoție. „Vreau 
să-mi cunosc țara. Vreau 
să văd cum arată locurile 
și oamenii României so
cialiste, sau mai simplu, 
vreau să-mi cunosc desti
natarii telegramelor ex
pediate de mine, cum se 
spune, la ei acasă !“.

Urărilor de viață lungă 
ale colegilor le alăturăm 
gîndurile noastre de bi
ne. (Al. H.)

Ilustrativ pentru avintul 
culturii de masă în Epoca 
de aur a României, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", este 
și faptul că numai din mu
nicipiul nostru, la această 
ediție au participat în fes
tival 215 formații artistice 
și interpreți individuali. 7 
cercuri de artă plastică și 
fotografie, 9 cenacluri lite- 

. rare, la care adăugăm cu 
satisfacție rezultatele deo
sebite înregistrate la nivel 
național de pionieri, elevi 
— uteci.ști, studenți, pre
cum și imensa activitate de 
cercetare științifică cu pes
te 1700 de obiective reali
zate între 1980—1985.

Un punct aparte îl consti
tuie activitatea artiștilor 
profesioniști, actori la Tea-^ 
trul de stat „Valea Jiului" 
oameni dăruiți artei mine
rilor, care, pe lîngă activi
tatea directă, pe scenă, ins
truiesc formații artistice.

Aceste două decenii 
înnoiri revoluționare 
seamnă afirmarea 
manifestări culturale 
anvergură, aici, in 
Jiului ; amintim doar 
manifestărilor

de 
în- 

unor 
de 

Valea 
Luna

politico-i-

Subteranul este 
imprevizibil, mai 
lucrările de pregătiri, iată 
de ce în anumite locuri de 
muncă se prevăd măsuri 
suplimentare de siguranță 
a muncii. In acest sens, în- 
tr-o zonă cu acumulări de 
metan, in care munceau or
tacii lui Emil Bolog, de la 
sectorul III producție al 
minei Livezeni, s-a dispus 
instalarea capetelor de de
tecție a metanului cu de
cuplarea energiei electrice 
în caz de depășirea con
centrațiilor admise. Iată 
însă că electricianul Gheor
ghe Căproiu, meseriaș 
vechime de șapte; ani 
subteran, din aceeași 
gadă, și-a închipuit
poate „evita" întreruperile 
în muncă, șuntînd legătura 
electrică a circuitului din 
instalația telegrizumctrică; 
ori, astfel, în caz de acu
mulare de metan nu se 
mai putea decupla energia 
electrică la respectivul loc 
de muncă. Gestul său ires
ponsabil a pus în pericol

adesea 
ales în

cu 
în 

bri-
că

Hunedoara și cei 
giunea Donețk, 7 
din Valea Jiului 
cat intr-o tabără 
dihnă organizată 
nețk în perioada 
— 13 iulie. (T.S.)

.METODĂ ? In 
Petroșani-Nord, 
torii au montat 
demontat de trei
ultimul an, schele pe lin
gă blocul nr.- 4, de pe 
strada C. Miile, în vede
rea finisării lucrărilor la 
fațadă. De curînd, șchela 
a fost din nou demonta
tă. Pe bună dreptate lo-

cartierul 
construc- 
și apoi 
ori, in

gîndit

viața ortacilor, a sa proprie 
și siguranța lucrărilor mi
niere. Din fericire, în ur
ma unor verificări s-a des
coperit „opera" electricia
nului, care a fost pedepsit 
exemplar, conform Legii 
nr. 5/1965, art. 23, cu șase 
luni detenție în penitenciar.

Au existat însă păreri 
cum că pedeapsa este prea 
aspră, că dacă... „tot nu 
s-a întîmplat nimic" să fie 
trecută cu vederea vinovă
ția electricianului. Astfel 
de „opinenți" n-au
îndeajuns asupra consecin
țelor pe care le-ar fi avut 
nefuncționarea instalației 
telegrizumetrice, n-au luat 
deci în seamă pericolul de 
explozie care ar fi curmat 
vieți omenești, ar fi pro
dus pagube materiale. Cle
mența este într-adevăr un 
atribut al legalității noastre 
socialiste, dar a manifesta 
îngăduință față de acei oa
meni care, cu bună știin
ță, periclitează nu numai 
buna desfășurare a proce
sului de producție in sub-

catarii acestui bloc ne în
treabă : oare ce metodă 
de finisare a fațadei o 
mai și li asta ?! (V.S.)

IGIENIZAT Șl RENO
VAT. Restaurantul „Cot
nari" din Lonea a fost 
supus unor lucrări de i- 
gienizare și renovare. Ce
le două săli, bucătăria, 
grupul social, acoperișul 
și altele au căpătat o în
fățișare nouă. Acum cu
rățenia și servirea ire
proșabilă constituie două 
atribute de care consu
matorii sînt satisfăcuți. 
(V. Beldie)

teran, dar și viața ortaci
lor lor, înseamnă irespon
sabilitate. Gheorghe Că- 
proiu nu era venit de ieri, 
de azi la mină, avea nu 
mai puțin de șapte ani în 
— ’ ° - -»-->:*■ vor 

pro- 
pla- 
însă

subteran. S-a gîndit, 
zice unii, la creșterea 
ducției, la depășirea 
nului. Nu ne trebuie 
producții suplimentare, eu 
prețul prea scump al pu
nerii în pericol al oameni
lor și lucrărilor miniere. 
In acest context nu de fal
să clemență avea nevoie e- 
lectricianul Gheorghe Că- 
proiu, ci de curmarea fer
mă a abaterilor sale încă 
de la prima încercare de 
acest fel. Fiindcă, poate, la 
început, cînd a încălcat 
prima oară normele de pro
tecție a muncii, a fost pri
vit cu îngăduință, in con
secință a „perseverat" Spre 
norocul lui și mai ales al 
ortacilor, a fost descoperi
tă la timp șuntarea legă
turii electrice. Altfel...

Sever NOIAN

FOTOGRAFII. Prin 
preocuparea responsabi
lului de unitate, Georgi- 
că Ceaureanu, de la Can
tina-restaurant din Pe
troșani, în holul mare al 
localului a fost amenaja
tă o adevărată expoziție 
de fotografii, reprezentînd 
imagini din noile spații 
comerciale ale reședinței 
de municipiu. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Horațiu ALEXANDRESCU

deologice, 
tive și sportive „Laudă o- 
mului muncii și creației 
sale", festivalul de muzică 
ușoară, artă fotografică și 
poezie minerească, intitulat 
sugestiv „Cîntecul adîncu- 
lui“, festivalul obiceiuri
lor laice de iarnă „Colin
da țării pentru minerii Văii 
Jiului", săptămînile cultu
rale „Nedeia vulcăneană", 
„Flori de mai", „Freamătul 
adîncului", „Balada munți
lor", salonul de artă fotogra
fică „Fotofolclor", concursul 
și festivalul de folclor mu
zical „Flori de cîntec ro
mânesc", expozițiile de fi
latelie, de numismatică, 
de artă plastică și fotogra
fie, salonul de toamnă al 
umorului și multe altele, 
toate integrate măreței 
„Cîntări a României" socia
liste, Festivalul național al 
muncii și creației, una din
tre magistralele inițiative 
ale secretarului general al 
partidului, tovarășul
•ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz/W

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Minerul de onoare al țării, 
revoluționarul patriot în
flăcărat ce și-a dedicat în
treaga viață înaintării 
României pe noi culmi de 
civilizație și progres. Nu 
putem uita caldele sale cu
vinte rostite de la cea mai 
înaltă tribună comunistă 
a țării, Congresul al XIII- 
lea al partidului, viu im
bold adresat oamenilor de 
cultură : „întreaga activi
tate ideologică, politico-e- 
ducativă și culturală de 
masă, creația literar-ar- 
tistică trebuie să se desfă
șoare permanent sub con
ducerea politică a partidu
lui. Organele și organizați
ile de partid, comuniștii 
din aceste sectoare trebuie 
să facă totul pentru a-și 
îndeplini înalta misiune 
de a promova politica in
ternă și externă a partidu
lui, de a îndruma și con
duce nobila muncă de e- 
ducare și formare a omu
lui nou, constructor con
știent al socialismului și 
comunismului în România*'.

Mica publicitate
VI ND Dacia 1300 (28 000 

km). Telefon 41918, 
ora 16. (3915)

VIND Wartburg 
treg sau piese de
Informații, Petroșani,

după

312 în- 
schimb.

Ale-

D E

ea Poporului 3/30. (3904)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
290, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (3921)

C E S E

SOȚIA Lucia, fiica Daniela, fiul Eliodor, anun
ță cu adîncă durere decesul prematur și fulgerător 
al celui care a fost sot ideal și tată inegalabil 

ing. STANESCU EUGENIU
Aceeași durere o împărtășesc cumnatele, cum- 

nații din partea familiei Pavel, impreună cu mama 
lor Eleonora.

Veșnic nemingiiați nu te vom uita.
Funeraliile au loc azi, ora 16, la fostul teatru. (3923)

Colectivul sectorului aeraj de la I.M. Aninoasa 
este alături de familia greu încercată, prin dispari
ția fulgerătoare a

ing. STANESCU EUGENIU
Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

(3922)

COLECTIVUL I.M. Livczeni este alături .Ie fa
milia îndoliată. Ia încercarea grea pricinuită de 
pierderea celui care a fost un bun coleg și tovarăș 
de muncă

ing. STANESCU EUGENIU
Ii vom păstra veșnic o amintire vie.

Colegii de la I.C.P.M.C. Petroșani sînt alături de 
colega lor Fercu Ana în greaua încercare suferită 
prin decesul neașteptat și prematur al soțului 

ing. FERCU CONSTANTIN
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3918)

Colectivul sectorului aeraj al I.M. 
transmite sincere condoleanțe familiei 
prin pierderea bunului lor coleg 

ing. FERCU CONSTANTIN

Aninoasa, 
îndurerate

(3922) -

Colectivul I.M. Uricani anunță moartea fulge
rătoare a iubitei lor colege

CZUKER IBI născută Toinei
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3916)
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Microinterviul săptămînii (Urmare din pag. I)

în 
per- 
apei 
Este 

am

di- 
de
Și

s-au 
ma-

Despre apa caldă
Mulți cetățeni din Valea 

Jiului ne-au întrebat 
ultimul timp despre 
spectivele furnizării 
calde în apartamente, 
motivul pentru care
cerut detalii de la tovară
șul Alexandru Todor, 
rectorul întreprinderii 
Gospodărie Comunală 
Locativă din Petroșani;

— Ce lucrări s-au efec
tuat pe magistrala de ter- 
moficare ?

— In timpul iernii grele 
prin care am trecut, 
produs defecțiuni pe
gistrală, iar acum, în tim
pul verii, a trebuit să în
locuim vane defecte, cape
te de aerisire și golire, gar
nituri presetupe, s-au exe
cutat reparații la izolația 
propriu-zisă și a tablei zin
cate. De asemenea, s-a lu
crat la diverse reparații ale 
vanelor electrice. Toate a- 
ceste lucrări erau necesare 
pentru a preveni eventua
lele defecțiuni din sezonul 
rece, cînd și intervențiile 
se desfășoară, de multe ori, 
in condiții deosebit de grele.

— Care este situația ac
tuală în acest domeniu al 
furnizării de apă caldă ?

— Sîntem în faza de um-

din apartamente 
piere a magistralei cu a- 
gent termic de la U.E. Pa
roșeni. Acum operația se 
desfășoară pe primul tron
son, pînăla Vulcan, 
această operație nu se 
xecută într-o zi-două. 
că uzina — cu care noi 
colaborat foarte bine 
mărește debitul, avem 
sibilități să dăm apă caldă 
pentru locuințe încă de la 
1 iulie. Umplerea magis
tralei a început sîmbătă cu. 
un debit de GCLmc 
Dar capacitatea 
magistrale este 
mc.

— Și atunci, 
tive sînt ?

— In ceea ce 
crările de reparații și 
treținere sînt terminate 
5 iunie. Repet: totul 
pinde de Uzina Electrică 
Paroșeni pe al cărui colec
tiv îl rugăm să ne sprijine 
prin furnizarea cantități
lor de apă necesară umple
rii magistralei 
cît mai scurt, 
noi, la rîndui 
furnizăm apa 
jeră.

Dar
e- 

Da- 
am

po-

I 
I I
I I
B
I 

I

I
I

de

ce

pe oră. 
întregii

42 000

perspec-

privește lu- 
în- 
din 
de-

într-un timp 
pentru ca și 
nostru, să 
caldă mena-

La Aninoasa : un dispensar 
medical. Alte propuneri de 
interes general vizează: sis
tematizarea zonelor alpine 
în munții Straja și Paring 
în vederea asigurării unor 
condiții optime de cazare 
și recreere pentru mineri; 
îmbunătățirea confortului 
în unele apartamente; asi
gurarea corespunzătoare a 
agentului termic pentru 
buna încălzire a locuințe
lor ; repararea de străzi 
și drumuri, extinderea de 
zone verzi în cartiere, 
menajarea unor noi 1 
nuri de joacă 
ș.a.

Ce s-a rea
lizat ? Din to
talul propune
rilor centra
lizate la nive
lul municipiu
lui — pe localități cele 
mai multe figurează la Pe- 
trila (103), Lupeni (90), U- 
ricani (85) — au fost re
zolvate 132. Cele mai mul
te propuneri au fost solu
ționate în domeniul edili- 
tar-gospodăresc (64 din 219), 
agricultură (25 din 34), co- 
merț-aprovizionare (21 din 
32), iar materializarea lor 
continuă în ritm crescînd 
și cu rezultate tot mai bu
ne. Nominalizate, propu
nerile rezolvate, aflate

a- 
tere- 

pentru copii

curs sau în pregătire pen
tru materializare se 
la buna gospodărire 
frumusețare a 
lor municipiului (cele 
numeroase și care se 
în derulare), 
rea furnizării 
termic pentru 
locuințelor (se află în curs 
lucrările de revizii, repa
rații, punere la punct a 
magistralei de termoficare, 
a punctelor termice și in
stalațiilor din termocentrala 
Paroșeni), ceea ce prefigu
rează o funcționare cores
punzătoare în viitorul se
zon rece. Alte propuneri 
se referă la obiective so- 
■cial-culturale cu termen

referă 
și în- 

localități- 
mai 
află 

îmbunătăți - 
agentului 
încălzirea

menelor prevăzute, 
consiliul popular, 
local al puterii do stat, 
nu se limitează doar la 
evidențierea și urmărirea 
soluționăr i, ci se si impli
că direct in procesul ma
terializării propunerilor. 
Prin comisia plan, buget, 
finanțe, juridică și admi
nistrație locală, Comitetul 
Executiv al Consiliului 
popular municipal și-a pre
văzut, în planul activități
lor pe semestrul II 
controlarea modului 
care sînt transpuse în 
ță propunerile făcute 
alegători în 
gerilor de i 
17 martie ;

ca

a.c., 
în 

vin
de 

ale
la
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Răspundem 
cititorilor

I ASCII IE VICZ IOSIF,
Lupeni : Este bine că, după 
perindarea mai multor per
soane, unitatea Aprozar nr. 
20 din cartierul Ștefan, des
pre care ne scrieți, are, în 
sfîrșit, un gestionar sta
tornic. Dar faptul că noua 
gestionară (Ileana Galiță, 
cum susțineți dv.), este cu 
totul deosebită — se com
portă corect, vorbește poli
ticos cu clienții și-i serveș
te prompt și "civilizat, că 
restituie corect restul de 
bani, că respectă programul 
magazinului, iar unitatea 
este bine aprovizionată cu 
mjjrfă — este ceva 
Este o datorie de 
a gestionarei.

Dacă eventual 
cu rezultate concrete, 
flectînd vînzări peste plan 
(cu cifre exacte), putem e- 
videnția acest efort în plus 
de aprovizionare a popu
lației din cartier, comple
tat, bineînțeles de bună 
servire, practicarea unui 
comerț civilizat, solicitu
dine față de clienți. Reve
niți, eventual, cu astfel de 
date. Dar rețineți un amă
nunt : nu uitați că în acel 
magazin lucrează totuși un 
colectiv de lucrători co
merciali.

E. MUNTEANU. Nu sîn- 
tcți primul căruia la rubri
ca de față îi reproșăm fap
tul că nu-și „divulgă" loca
litatea 
locuiți 
sați să 
dăm 
cercăm 
Mai în
II și Aleea Florilor pe care 
este situat celălalt 
(nu-i dați numărul !) des
pre care ne scrieți s-ar „pă
rea” a fi în Petroșani. Da
că e așa, de ce nu ați re
venit cu alte informații 
dpspre continuarea acțiu
nilor gospodărești și de în
frumusețare din cartier ? 
Așteptăm. Dacă reveniți, 
nu neglijați -consemnarea 
completă a adresei dv.

i campania 
deputați de 
a.c. Urmează, 

deci, ca aceas
tă comisie să 
informeze în 
Comitetul E- 
xecutiv cum 
a acționat 

pentru înfăptuirea obiec
tivelor vizate de propuneri, 
etapizarea perioadelor de 
soluționare pe competențe, 
evidențierea și urmărirea 
materializării la termenele 
scadente. Pe de altă parte 
s-a încetățenit și o practi
că de lucru cu deputății, 
urmărind același scop. Tri
mestrial, cînd se întîlnesc 
cu alegătorii din circum
scripții, deputății informea
ză cetățenii despre ce s-a 
înfăptuit din propunerile 
lor, ce urmează să se mai 
rezolve. In același timp, 
deputății antrenează masa 
alegătorilor pentru a spri
jini cu acțiuni de muncă 
patriotică realizarea unor 
obiective de larg interes 
social vizate de propune
rile făcute cu prilejul ale
gerilor, la întîlnirile cu 
candidații F.D.U.S, Iar a- 
ceastă împletire organică 
a intereselor comune și a 
eforturilor de acțiune ale 
organelor locale ale admi
nistrației de stat cu cele 
ale cetățenilor — în rezol
varea propunerilor — con
stituie garanția dezvoltării 
mereu ascendente în profil 
teritorial și înfloririi eco- 
nomico-sociale a tuturor lo
calităților Văii Jiului.

normal. 
serviciuPropunerile cetățenilor
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de dare în folosință în cin
cinalul 1986—1990 și 
vor fj prinse 
investiții pe 
rioadă. Fiind 
plan și avînd 
predare anul 
flă în curs de demarare 
tacarea obiectivelor 
sînt : noua școală generală 
la Vulcan, o cantină și in
ternat pe lîngă Liceul e- 
conomic din Petroșani, iar 
la Petrila un cinematograf 
cu 350 de locuri. Vor ur
ma, la rînd, altele și altele. 

Ce anume stă drept che
zășie transpunerii în viață 
a numeroaselor propuneri 
făcute de cetățeni ? 
primul rînd atenția cu 
re, așa după cum s-a 
tut vedea, sînt privite 
abordate în rezolvare (pro
punerile) începînd chiar 
de la nivelul Comitetului 
Executiv al Consiliului 
Popular Municipal. Aici au 
fost, cu grijă și mult dis- 
cernămînt, selectate pro
punerile pe nivele de com
petență : central, județean, 
municipal, local. Se ține 
o exactă evidențiere și se 
face o riguroasă urmărire 
a modului de rezolvare (pe 
nivele și competențe), de 
respectare întocmai a ter-

03 re
în planul de 
aceeași 
prevăzute 
ca termen 
viitor, se

pe- 
în 
de
a-
a-

cum

reveniți
re-

T.

Ce e bine și ce nu e bine, la „Brădet** ?

bloc

In 
ca- 
pu-

Și

SEZONUL ESTIVAL 
IN UNITĂȚILE DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICA

SPÂTARU

i

21,2020,45Duminică, 30 iunie 19,35

Un colectiv fruntaș al Cooperativei „Straja” Lupeni, cel al secției marochinărie.

Mai dă cite o ploaie, mai adie și cîte un vînt, ne 
mai surprinde și cîte o grindină, dar e totuși luna 
iunie, deci este vară-vară. Continuăm seria anche
telor noastre vizînd modul în care a fost pregătit 
sezonul estival în unitățile de alimentație publică. 
Astăzi, la cabana „Brădet”, de pe Dealul Institutului...

CE E BINE...
...Este că, fără îndoială, 

Unul dintre punctele de 
atracție din Petroșani, în 
după-amieze și la sfîrșit 
de săptămînă, rămine ca
bana „Brădet”. La numai 
15 minute de mers... per 
pedes, amplasată într-un 
peisaj natural agreabil, 
înconjurată încă... de 
brazi frumoși, de vegeta
ție, cabana 
pe deplin 
ren urnele. 
Brădet, a 
Petroșani, 
toate condițiile 
primirea oaspeților. O sa
lă amenajată în stil rus
tic. o mini-terasă acoperi
tă, o terasă neacoperită 
destul de mare oferă ce
lor ce vizitează unitatea 
posibilitatea de a petrece 
clipe plăcute.

Șeful unității. Constan
tin Teslici, care lucrează 
„de o viață de om“ (pes
te 30 de ani) în comerț, 
se dovedește un bun gos
podar. Că se desfășoară 
o activitate comercială

își justifică 
existența și... 
Unitatea 304 — 
I.C.S.A. și A.P. 
dispune de 

pentru

bună, o dovedesc și rea
lizările. Planul lunii mai 
a fost depășit cu peste 
40 000 lei, iar in luna iu
nie depășirile sînt și mai 
mari. Remarcabil este 
faptul că peste 40 la su
tă din încasări sînt din 
producție proprie.

ȘI CE NU E BINE...
Există un bazin, în ca

ro altădată era apă. A- 
cum sînt dc toate, numai 
apă nu. Chioșcurile de 
desfacere a diverselor 
produse, in număr mare, 
care au lost construite și 
amenajate cu cheltuieli 
serioase sînt deja des
completate, sau pur și 
simplu demolate, ceea ce 
se cheamă, pe înțelesul 
tuturor, risipă și lipsă de 
grijă pentru avutul ob
ștesc. Au mai rămas doar 
băncile, de o parte și de

alta a aleii de acces, dar 
nici acestea nu sînt toate 
întregi. Aleea de-a lun
gul căii de acces nu mai 
este luminată, toate be
curile montate pe stîlpi 
sînt sparte sau arse. Pe 
estrada destinată specta
colelor în aer liber, anul 
acesta nu a fost nici o 
formație artistică. Și, un 
alt aspect, deloc plăcut. 
Pe platoul de sus, unde 
altădată se destindeau oa* 
menii muncii, unde se 
mai întindea o pătură, un 
gospodar de prin partea 
locului a „parcelat”, prin 
îngrădire cu sîrmă ghim
pată și stîlpi trecuți prin 
motorină, o mare parte 
din teren. In afara as
pectului total inestetic, a- 
ceasta dă o jmagine tristă 
locului de agrement.

Toate aceste .nereguli 
sînt văzute, in fiecare 
sîmbătă și duminică de 
2000—3000 de oameni. Nu
mai de cei care au obli
gația să se ocupe de a- 
ceastă zonă nu 1 Ceea ce. 
să recunoaștem nu este 
deloc în regulă 1 Cînd ne 
vom îngriji și de aspectul 
parcului natural de 
Dealul Institutului, 
altfel singurul parc 
orașul Petroșani ?

Mi rcea BUJORESCU

de domiciliu. Unde 
de fapt ? . Ne . lă-
alegem, eventual să 
cu banul ? Să în- 
a ghici s strada 9 
care se află blocul

11,30
11,35

12,40

20,15

de
21,50

Cîntarea României 
(color).
Film artistic.
Frații.
(color).
Telejurnal.

13,00

cununa cîntecu- 
românesc (color), 

populară.
duminical (co-

și flori, 
ușoară.
cinematogra-

14,45

19,00
19,20

Tele.x.
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca 
ghiozdan (color). 
Micul zburător.
Din 
lui
Muzică
Album 
lor).
Cintece
Muzică
Pagini
fi ce vesele.
Imn păcii. Moment 
poetic.
La zi in 600 de se
cunde.
Telesport.
Meridianele cântecului.
Melodii canadiene.
Din istoria filmului 
mut.
Secvența telespecta
torului.
Însemne ale unui 
timp eroic (color). 
Reportaj.
Telejurnal.
Țara mea azi 
poca Ceaușescu 
lor).

E- 
(co-

Euni, 1 iulie

20,00
20,20

Telejurnal.
Priorități în econo
mie.
In spiritul orientă
rilor formulate de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu.

spiritul orientări
lor formulate de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu.

20,25 Teatî’u TV.
(color).
Neamul Arjoca.
Premieră TV.

21,50 Telejurnal.

21,00

21,50

Tribuna TV.. Con
gresul al IX-lea, Con
gresul marilor înnoiri. 
Film serial.
In căutarea fericirii. 
Premieră pe țară. 
Coproducție interna
țională.
Episodul 1. 
'Telejurnal.

21,50

20,00
20,20

PROGRAMUL Ț\/
20,35
20,50

Serial științific. Pla
neta vie — episodul 3. 
(color).
Telejurnal.

Vineri. 5 iulie

Telejurnal.
Actualitatea în econo
mie.
In spiritul orientă
rilor formulate de to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.
Cadran mondial.
Amfiteatrul artelor.

— Univers românesc : 
1965—1985.
Epoca Ceaușescu.

— Fapte ale devenirii.
— Cîntecul cuvintelor.
— Moment poetic.
— Telesport.
— Melodia săptămînii. 

Săptămînă politică. 
Telejurnal.
Pentru dezarmare și 
pace 1
Puternice manifes
tări ale voinței de 
pace a poporului ro
mân.
Teleenciclopedia.
Antologia umorului 
românesc (VII), 
(color).
„Anotimpuri” — I.L. 
Caragiale — partea 
a Il-a.
Film artistic.
Aripi frînte.
(color).
Producție a studiou
rilor sovietice.
Telejurnal.
Mondovi si on
(color).

14,45
19,00
19,20

Marți 2 iulie

20,40 Tezaur folcloric.
Miercuri. 3 iulie Joi, 4 iulie

Revista TV a „Cîn- 
târii României”. 19,30(color).

20,55 Canada azi — docu- 21.35 Efigii ale muncii — 20,00
menta r. 20,00 Telejurnal. 20,00 Telejurnal. Epoca Ceaușescu.

21,05 Roman foileton. 20,20 Actualitatea în eco- 20,20 Actualitatea în econo- 21,50 'Telejurnal.
(color). nomie. mie.
Johann Sebastian In spiritul orientări- 20,35 Invitație în studioul Sîmbătă, 6 iulie
Bach. lor formulate de to- de concerte al radio-
Episodul 2 — regia varășill Nicolae televiziunii. 13,00 'Telex. - 20,45
Lothar Bellag. Ceausescu. 13,05 La sfîrșit dc săptă-

21,50 Telejurnal. 20,35 Pentru dezarmare și 21,00 Experiența înainta- mină (color).
pace I tă —' inițiative, eli- Din sumar :

acor-

20,00
20,15

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.

eco-

Puternice manifes
tări ale voinței de 
pace a poporului ro
mân.

ciență.
Epoca Ceaușescu — 
permanentă angaja
re revoluționară.

ani- 22,00
22,10
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în unități industriale din Capitală

(Urmare dîn pagina I) 

metalurgie, energetică. Au 
reținut atenția, în același 
timp, tehnologiile moderne 
de sudură.

Dată fiind experiența bu
nă cîștigată de întreprin
dere în producerea țevilor 
cu aripioare pentru răci- 
toarele cu aer, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca „Grivița Roșie" să ex
tindă fabricația acestora 
la nivelul necesarului eco
nomiei naționale, asigurînd 
totodată disponibilități pen
tru export. S-a trasat, tot
odată, întreprinderii „Gri
vița Roșie" sarcina de a 
realiza prin autodotare u- 
tilajele neceSare propriei 
fabricații de produse tubu- 
lare speciale.

In continuare, a fost a- 
nalizată problema organi
zării unor capacități de 
producție destinate fabri
cării preselor de vulcani
zare și celor pentru re.șa- 
parea anvelopelor. In ate
lierul specializat al între
prinderii, secretarului ge
neral al partidului îi sînt 
prezentate presele de vul
canizare asimilate la „Gri
vița Roșie".

Apreciind că există con
dițiile tehnice necesare, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca în

treaga producție de prese 
de vulcanizare și do reșa- 
pare a anvelopelor să se 
concentreze la „Grivița Ro
șie". S-a indicat, în același 
timp, să se ia măsuri pen
tru ca în cel mai scurt 
timp să fie puse la punct 
presele aflate în prezent 
în înzestrarea diferitelor 
întreprinderi din țară, să 
se îmbunătățească produc
tivitatea și fiabilitatea a- 
cestora, să fie diminuate 
consumurile tehnologice, 
să se acorde cea mai mare 
atenție produselor realizate. 
Referitor la asimilarea noi
lor tipuri de prese și mo
dernizarea celor aflate în 
fabricație, secretarul ge
neral al partidului a cerut 
să se examineze variantele 
optime privind consumurile 
materiale și de energie, să se 
stabilească, împreună cu 
întreprinderile beneficiare, 
soluții constructive cu cea 
mai ridicată eficiență.

In acest scop s-a cerut 
ca și activitatea de concep
ție, de realizare a prototi
purilor să fie concentrată 
la „Grivița Roșie", astfel 
încît producția de prese 
de vulcanizare să atingă 
nivelul tehnic înregistrat 
pe plan mondial.

Examinînd aspectele pri
vind amplasarea noii capa

cități de producere a pre
selor de vulcanizare în in
cinta întreprinderii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca viitoarea investi
ție să fie concepută ast
fel încît să devină o uni
tate integrată, cu dotare 
de înalt nivel tehnic, cu 
standuri de probă cores
punzătoare.

In încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului i-a felicitat pe - oa
menii muncii de la „Gri
vița Roșie" pentru rezulta
tele obținute, adresîndu-le 
urarea de a-și îndeplini, în 
continuare, în mod exem
plar sarcinile de plan, de 
a acționa în așa fel încît 
pe baza dotării tehnice bu
ne de care dispun, a pre
gătirii și experienței lor 
profesionale, să facă din 
această întreprindere o u- 
nitate model în industria 
construcțiilor de mașini.

La întreprinderea de fa
bricație și montaj ascen
soare, vizitată în continua
re, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu aceleași sentimente de 
stimă și prețuire. Un mare 
număr de muncitori, tehni
cieni, ingineri au făcut o 
entuziastă primire secre
tarului general al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
în legătură cu stadiul rea
lizării sarcinilor trasate 
cu ocazia vizitei 
de lucru efectuate anul 
trecut, în direcția moder
nizării unității și ridicării 
parametrilor tehnico-cali- 
tativi ai ascensoarelor la 
nivelul celor mai bune 
produse de acest fel cu
noscute pe plan mondial.*

In acest cadru, directorul 
întreprinderii, Nicolae
Popa, raportează că au fost 
asimilate n’oi ti'puri de as
censoare.

Sînt prezentate succesele 
obținute pe linia diversifi
cării producției, conform 
indicațiilor primite. Astfel, 
în noua secție de produc
ție pentru servo și micro- 
motoare electrice speciale, 
dată parțial în funcțiune 
a început asimilarea cu 
succes a primelor produse 
cu largă aplicabilitate în 
numeroase ramuri ale eco
nomiei naționale.

Vizitînd principalele sec
toare de fabricație ale în
treprinderii, secretarul ge
neral al partidului a apre
ciat rezultatele obținute și 
a indicat, totodată, să se 
activeze pentru intensifi
carea activității de finali
zare a tuturor lucrărilor de 
investiții, inclusiv-a turnu

lui de probe pentru ascen
soare, astfel încît în unita
te să se efectueze toate în
cercările necesare înaintea 
livrării | acestor produse că
tre beneficiari.

Pe parcursul vizitei, au 
fost prezentate soluții a- 
doptate de specialiști în 
vgderea modernizării în
tregului flux de fabricație. 
Secretarul general al parti
dului a cerut să se acorde 
atenție în continuare creș
terii continue a nivelului 
calitativ și tehnic al pro- 
.duselor, corespunzător ce
rințelor economiei noas
tre naționale și exigențelor 
la export.

Au fost examinate, de 
asemenea, o serie de pro
bleme privind producția de 
instalații electromecanice 
de agrement, echipamente 
care, începînd de anul vi
itor, urmează să între
gească profilul întreprinde
rii.

Secretarul general al 
partidului a apreciat preo
cuparea colectivului între
prinderii în vederea asi
milării și producerii de dis
pozitive și instalații de a- 
grement și a cerut să fie 
asigurate condițiile nece
sare și să se treacă în 
scurt timp la fabricația a- 
cestora. Totodată, s-a sub
liniat importanța folosirii 

cît mai eficiente a supra
fețelor- și capacităților de 
producție, indieîndu-se să 
fie adoptate soluții optime 
in amplasarea noilor linii 
de fabricație și testare a 
produselor.

In încheiere, ministrul 
de resort, cadrele de con
ducere ale centralelor in
dustriale și unităților vizi
tate au exprimat vii mul
țumiri pentru orientările 
și indicațiile primite. Ei 
au asigurat pe secretarul 
general al partidului că 
vor acționa cu fermitate 
pentru perfecționarea în 
continuare a întregii acti
vități, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții 
a sarcinilor stabilite cu a- 
cest prilej, pentru înfăp
tuirea tuturor obiective
lor pentru anul în curs și 
întregul cincinal.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderi 
din Capitală ilustrează 
preocuparea permanentă a 
secretarului general al 
partidului de a analiza Ia 
fața locului modul cum se 
înfăptuiesc sarcinile de 
plan, de a discuta nemijlo
cit cu specialiștii, cu munz 
citorii, cu cei ce lucrează 
nemijlocit în domeniul pro
ducției materiale.

ACTUALITATEA »N LU31E

încheierea lucrărilor sesiunii C.A.E.R.
Joi s-au încheiat, la Var

șovia, lucrările celei de-a 
40-a ședințe < a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care au 
participat delegații din ță
rile membre •— R.P. Bul
garia. R.3.- Cehoslovacă, 
R. Guba, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă Româ
nia, R.P. Ungară, U.R.S.S., 
și R.S. Vietnam —, pre
cum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrările sesiunii au 
luat parte, în calitate de 
observatori, reprezentanți ai 
R.D. Afganistan, R.P. 'An
gola, Etiopiei Socialiste, 
R.D.P. Laos, R.P. Mozam- 
bic. Republicii Nicaragua 
și R.D.P. Yemen.

Delegația țării noastre 
a fost condusă de tovară

șul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului.

La ședință au fost a- 
doptate documente în pro
blemele ce s-au aflat pe 
ordinea de zi.

La încheierea lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîntul to
varășul Constantin Dăscă
lescu. Preluînd președin
ția celei de-a 41-a ședințe 
a sesiunii CAER, primul- 
ministru român a subliniat 
că, actuala ședință a se
siunii a adoptat hotărîri 
importante, menite să asi
gure intensificarea în con
tinuare a colaborării eco
nomice și tehnico-științifi- 
ce dintre țările noastre, să 
o facă mai eficientă, astfel 
încît aportul acesteia la

dezvoltarea economiilor 
naționale ale țărilor parti
cipante la Consiliu să fie 
tot mai substanțial.

Exprimîndu-și convin
gerea că se va face totul 
pentru îndeplinirea măsu
rilor convenite la actuala 
ședință a Sesiunii CAER, 
au fost adresate, din par
tea delegațiilor participan
te, mulțumiri conducăto
rilor de partid și de stat 
ai R.P. Polone pentru bu
nele condiții create desfă
șurării sesiunii.

Cu prilejul încheierii lu
crărilor sesiunii CAER, to
varășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone, a oferit o recepție 
în onoarea delegațiilor par
ticipante la sesiune.

FILME
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N.R. Eventualele modi- 20,50 Amfiteatrul artelor.
ficări survenite în pro- 21,35 Efigii ale muncii.
gramarea filmelor apar- Epoca Ceausescu.
țin întreprinderii Cine- 21,50 Telejurnal.
matografice Județene IIu-
nedoara. PRONOEXPRES

I I I I I I I i 
L

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Frați de cruce; 
Unirea : Emisia continuă; 
Parîngul: Ziua Z.

LONE A: Cuibul sala
mandrelor.

'ANINOASA: Zorro, I-II.
VULCAN — Luceafărul; 

O lumină la etajul X.
LUPENI — Cultural : 

Străinul, I-II.
URICANI : Glissando, 

I-II.

TV
In jurul orei 17,30 —

Transmisiune directă de 
Ia Rovinari. Adunarea 
populară prilejuită de vi
zita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
județul Gorj.

Numerele extrase Ia tra. 
gerea pronoexpres din 
iunie 1985.

Extragerea
20 30
Extragerea

40 28 36 17
Fond total

891 671 lei din care 27 825 
lei report la categoria 1.

1 : 37 45
2

a 2-a : 23

2G

29

15

20,00
20,20

20,35

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Lumea
rană și

de cîștiguri:

contempo- 
confruntă-

rile de idei.

Fotbal internațional — întîlnirea amicală România — Cehoslovacia
(juniori) 1—2 (0—0)

M.S. Gorbaciov despre relațiile 
dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză

MOSCOVA 27' (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare, rostită 
la Casa de cultură a meta- 
lurgi.știlor din Dneprope
trovsk, după vizitarea ma
rii uzine metalurgice din 
oraș, M.S. Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., s-a referit la o 
serie de aspecte ale activi
tății economice din Uniu
nea Sovietică, și la unele 
probleme ale vieții inter
naționale. El a vorbit, în
tre altele, despre relațiile 
dintre Uniunea Sovietică 
și R.P. Chineză. Consider 
— a spus secretarul gene
ral — că timpul a de
monstrat ambelor părți 
că, de pe urma dezbinării 
și, cu atît mai mult, a 
ostilității, a suspiciunii nu 
are de cîștigat nici una 
dintre ele, iar colaborarea 
de bună vecinătate este pe 

deplin posibilă și de dorit. 
In ceea ce ne privește — 
a declarat M.S. Gorbaciov 
— intenționăm să contri
buim activ pentru ca pe
rioada negativă din rela
țiile sovieto-chineze, care 
a dat naștere multor di
vergențe artificiale, să fie 
în întregime depășită. Sînt 
încredințat că, pînă la ur
mă, așa se va întîmpla.

Subliniind că 'problema 
fundamentală a omenirii 
este, astăzi, încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la re
ducerea stocurilor acumu
late de arme, vorbitorul a 
arătat : Sîntem gata să a- 
jungem la un acord nu nu
mai asupra încetării cursei 
înarmărilor, dar și asupra 
celor mai mari reduceri 
ale lor, pînă la dezarmarea 
generală și completă.

LA OSLO se desfășoară 
lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru mediul înconjură
tor și dezvoltare, dezbateri
le privind e- 
fectele înrăutățirii situa
ției'economice mondiale a- 
supra mediului uman din 
țările în curs de dezvoltare. 
Sînt analizate consecințele

PE SCURT
posibile ale distrugerilor 
de păduri, extinderii de
serturilor, utilizării neco
respunzătoare a terenuri
lor arabile, creșterii rapide 
a populației urbane etc.

STATELE UNITE au pro
cedat miercuri la o nouă 
experiență nucleară subte
rană, pe poligonul din de
șertul Nevada, transmite 
agenția Associated Press.

PRINCIPALELE organi
zații ecologiste din S.U.A. 
s-au alăturat mișcării de 
luptă împotriva înarmă
rilor atomice, pronunțîn- 
du-se pentru înghețarea ar
mamentelor nucleare.

Diferente... amicale de valoare
a

Ieri, stadionul „Jiul" din 
Petroșani a găzduit, în pre
zența a peste 3000 de spec
tatori, întîlnirea amicală 
de fotbal România ■— Ceho
slovacia (juniori). Amicală, 
și Ia propriu și la figurat. 
De ce spunem aceasta ? 
Pentru că a fost un meci 
„cuminte", dovedind că și 
în „lumea" juniorilor se 
cunosc regulile jocului...

După o primă repriză, în
cheiată nedecis (0—0), unul 
dintre cei mai buni jucă

TELEX : . TELEX TELEX 1
SATU MARE 27 (Ager

pres). înaintea ultimei run
de, în turneul internațio
nal de șah de la Satu Ma
re conduce maestrul ro
mân Sergiu Grunberg, cu 
9 puncte, urmat de Țvet- 
kovici (Iugoslavia) — 8 
puncte, Tratatovici (Româ
nia), Raicevicj și Osterman 

tori din teren, Henzel (vă 
amintiți, el a jucat și în 
divizia A, sub culorile 
„Jiului"...), deschide scorul, 
dintr-o lovitură de pe
deapsă, dictată de excelen
tul arbitru I. Velea (Cra
iova), în urma unui fault 
clar, comis în careul e- 
chipei oaspete de Vasilko: 
1—0. După cîteva minute, 
portarul echipei noastre, 
Prunca, săvîrșește un fault 
în careu asupra lui Smid 
și Se dictează din nou lo-

(ambii Iugoslavia) — cu ci
le 7 puncte.

In penultima rundă, 
Grunberg l-a învins pe Ili- 
jin, Biro pe Osterman, 
Țvetkovici a cîștigat la 
Lengyel, Raicevici a pier
dut la Kertcsz, iar partida 
Tratatovici — Ștefanov s-a 
încheiat remiză.

vitură de la 11 m, de data 
aceasta în favoarea oaspe
ților. Transformă exact 
Smid și se restabilește e- 
galitatea : 1—1. După ega- 
lare, nimic de consemnat 
decît faptul că jucătorul 
ceh- care a egalat, Smid, 
este eliminat din teren,
pentru comportare nespor
tivă. Ar mai fi de adăugat 
ratările lui Krautil, cînd 
scorul era 1—1 (Krautil 
provine din pepiniera Jiu
lui...) Aides și Bondoc. Cînd 
nimeni nu se mai aștepta, 
echipa oaspete înscrie un 
gol de toată frumusețea, 
din acțiune, prin Pvcelic; 
1—2. In rest, acum, la în
cheiere de sezon (trist pen
tru iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului !), am citit un 
program de fotbal bine 
realizat, părere împărtă
șită și de Gheorghe Ene, 
reprezentantul F.R.F.

Mircea BUJORESCU
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