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Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost conferite calitățile de 
membru titular și președinte 

de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România
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In spiritul indicațiilor trasate
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, i-au fost conferite, joi, 11 iu
lie, în cadrul unei adunări solemne, ca
litățile de membru titular și președinte 
de onoare al Academiei Republicii So
cialiste România, eveniment de excepțio
nală însemnătate în viața științifică și 
culturală a națiunii.

Conferirea acestor înalte titluri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin hotărîrea

unanimă și entuziastă a Adunării Gene
rale a Academiei, cinstește știința româ
nească, sporește considerabil prestigiul 
celui mai de seamă for științific și de 
cultură al țării, deschide o nouă și însu- 
flețitoare etapă în activitatea acestei im
portante instituții, moștenitoarea și con
tinuatoarea valoroaselor tradiții ale spi
ritualității românești, care, în ultimele 
două decenii, s-a afirmat cu și mai mul-

(Continuare în pag. a 4-a)

Lucrările Adunării Genera!©
Exigența, activitate exemplară Yn fiecare colectiv pentru a Academiei

Creșterea realizărilor și îndeplinirea 
integrală a planului pe întregul an

exigență, 
localități-

Republicii Socialiste România

Intr-un climat străbătut de 
comitetele de partid din toate 
le și unitățile economice ale Văii Jiului 
dezbat, în plenare lărgite, activitatea 
desfășurată în prima parte a anului pen
tru realizarea sarcinilor dc plan în pro
fil teritorial și măsurile ce trebuie în
treprinse în semestrul II pentru înfăp
tuirea integrală a planului pe 1985. Dez
baterile au loc în lumina indicațiilor 
trasate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Plenară comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, în vederea intensificării activi
tății în toate colectivele de muncă, pen
tru recuperarea restanțelor acumulate 
în primele 6 luni și creșterea realizărilor 
economice.

Analizele ce sînt întreprinse scot în 
evidență experiența pozitivă și realiză
rile obținute, sub conducerea organiza
țiilor de partid, de colectivele fruntașe,

preocupările tot mai stăruitoare ale co
muniștilor consacrate întăririi răspunde
rii față de plan și mobilizării întregului 
potențial productiv la o activitate rit
mică, superioară. Sînt semnalate, de a- 
semenea, în spirit critic, neajunsurile din 
activitatea colectivelor care au înregis
trat restanțe și cerințele majore ce stau 
în fața acestora cu privire la reprogra- 
marea producțiilor lunare, pînă la finele 
anului, astfel îneît, pe ansamblu, să se 
realizeze creșterile economice prevăzute 
pentru această etapă finală a cincinalu. 
lui actual. In mod deosebit, sînt analiza
te preocupările consacrate înfăptuirii 
măsurilor din programele dc creștere a 
producției fizice și productivității mun
cii, de reducere a consumurilor specifice 
și economisire a resurselor energetice, de 
recuperai'e a materialelor refolosibile. De 
asemenea, int supuse analizei acțiunile 
întreprinse sub conducerea organizațiilor

Intr-o impresionantă u- 
nanimitate, exprimînd gin- 
durile și voința tuturor oa
menilor de știință și cul
tură din patria noastră, 
participanții la lucrările î- 
naltului for științific au 
hotărit alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, ca membru titu
lar și președinte de onoare 
al Academiei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit delega
ția Academiei Republicii 
Socialiste România.

Miercuri, 10 iulie, a avut 
loc Adunarea generală a 
Academiei Republicii So
cialiste România. Aduna
rea și-a înscris pe ordinea 
de zi alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, ca membru titu
lar și președinte de onoa-

re al Academiei Republicii 
Socialiste România.

In cadrul lucrărilor au 
luat cuvîntul acad. Radu 
Voinea, președintele Aca
demiei Republicii Socialis
te România, acad. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, acad. 
Ion 'Anton, vicepreședinte 
al Academiei, acad. Cristo- 
for Simionescu, vicepre
ședinte al Academiei, prof, 
dr. Constantin Arseni, pre-
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Rezultatele primei decade a lunii iulie impun

Măsuri ferme pentru 
producțieisporirea

de- 
doilea 

Re
da

S-a încheiat prima 
cadă din cel de-al 
semestru ai anului, 
zultatele înregistrate 
întreprinderile miniere nu 
au darul să mulțumească, 
ele situîndu-se cu mult 
sub nivelul posibilităților 
existente și oniar sub rea
lizările primului semestru 
din acest an. Acest aspect 
este cu atît mai nemulțu
mitor, cu cît, după cum 
se știe, în această perioadă 
întreprinderile miniere au 
ca sarcină atît realizarea 
integrală a indicatorilor 
planului, cît și recuperarea 
restanțelor din prima par
te a anului, sarcini de ma
re răspundere trasate de 
conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
asupra cărora s-a insistat 
în mod deosebit la recenta 
Plenară comună a Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

Dacă analizăm rezulta
tele obținute prin prisma 
angajamentelor asumate de 
conducerile întreprinderi
lor miniere constatăm că 
acestea nu confirmă opti
mismul afișat de conducă
torii de întreprinderi care 
în numele colectivelor pe 
care le conduc asigurau că 
sarcinile de plan vor fi 
realizate integral. De alt
fel, condițiile de lucru e- 
xistente, așa cum s-a afir
mat în momentul luării 
angajamentelor permiteau 
obținerea rezultatelor scon
tate. Dar cu toate acestea, 
iată că după primele zece 
zile din luna iulie nici o 
întreprindere nu-și reali-

zează sarcinile de plan. Ba 
mai mult, minusurile înre
gistrate de unele unități 
miniere depășesc cu mult 
planul de producție afe
rent unei zile de lucru. Ce
le mai aproape de nivelul 
planului s-au aflat colecti
vele de mineri de la Vul
can și Lonea, care printr-o 
mobilizare constantă a tu
turor oamenilor muncii ar 
fi putut obține și cantitățile 
de cărbune care le-au lip
sit pentru atingerea nive
lului planului, 471 tone și, 
respectiv, 1191 tone de căr
bune. Din păcate nici mina 
Paroșeni, care la sfîrșitul 
primului semestru din a- 
cest an, raporta o produc
ție suplimentară de 8000 
tone, nu a reușit să-și facă 
planul, înregistrînd la zi 
un minus de peste 2700 
tone. Minusuri îngrijoră
toare au acumulat și în 
acest început de lună co
lectivele de la celelalte în
treprinderi miniere. Aceste 
nerealizări trebuie să con
stituie un serios semnal de 
alarmă pentru organizațiile 
de partid, consiliile • oa
menilor muncii, pentru 
toți cei care își desfășoară 
activitatea în acest dome
niu atît de important pen
tru economia noastră na
țională. Stă în puterea co
lectivelor de oameni ai 
muncii de la întreprinderile 
miniere să depășească, prin 
eforturi proprii, greutățile 
și neajunsurile cu care s-au 
confruntat pînă acum, ast
fel îneît în perioada care 
a mai rămas pînă la sfîr
șitul anului să realizeze in
tegral și ritmic prevederile 
de plan, să treacă la recu
perarea minusurilor acu
mulate. __ ...

reutilizarea 
subansamble- 

din uz, colec-

Recuperarea 
pieselor uzate

Manifestînd preocupare 
pentru recuperarea, recon- 
diționarea și 
pieselor și 
lor scoase 
tivul atelierului de metro
logie al IPSRUEEM Petro
șani a obținut rezultate 
remarcabile. In cadrul a- 
telierului sînt recondiționa
te și redate circuitului pro
ducției tahogeneratoare, mi- 
livoltmetre, contoare, mano- 
metre și reductoare de o- 
xigen și ulei, termografe, 
barografe și numeroase al
te tipuri de aparate de 
măsură și control, dintre 
care unele se procurau 
nainte din import.

Pe această cale se obțin 
lună de lună însemnate e- 
conomii. După cum ne-a 
informat tovarășul Ștefan 
Danko, în această activita
te s-au evidențiat în mod 
deosebit Constantin Marcu, 
Ștefan Ilarkay, Ioan Mate, 
Petru Bot, Iosif Kiș. (V.S.)

î-

<

• Atitudini: In culpă, pa-j
harul în plus... j

• Bărbați caro onorează 
titlul de miner : „La — 100, 
izvorul înaltei demnități",

Una dintre formațiile fruntașe ale minei Lonea este brigada condusă 
minerul Mihai Anton (sectorul VI), în cadrul căruia se remarcă schimbul con
dus cu competență de Nicolae Negoi. ........... ....... Foto : Robert TĂVI AN

• Rubricile noastre : „Vă 
informăm", „Pe teme cetă
țenești", „Răspundem citi
torilor".

I'it 4,

Abatajul —cîmpul de afirmare 
a cercetării miniere

A afirma că laboratoa
rele și atelierele Institu
tului de Cercetări și Pro
iectări Miniere pentru 
Cărbune sînt chiar aba
tajele și carierele de căr
bune nu este neapărat o 
metaforă, ci o realitate 
„la propriu", exprimînd o 
relație devenită dominan
tă a activității colectivu
lui de muncă, evidențiind 
însăși rațiunea de a exista 
a unității, dimensiune ca
re a devenit coordonata 
majoră a întregii tematici 
de cercetare și proiecta
re, mai ales după Congre
sul al IX-lea al partidu
lui. Parametrii de dezvol
tare ai institutului au fost 
trasați, cu 
cunoscută, 
general al 
varășul 
Ceaușescu, 

clarviziunea-i 
de secretarul 
partidului, to-
N i c o 1 a e 

cuprinsul

primei vizite de lucru în 
Valea Jiului; indicațiile 
precise, date la fața locu
lui, au accentuat, ca prio
ritate, legarea strînsă a 
cercetării și proiectării de 
aspectele esențiale ale ri
dicării gradului de meca
nizare și automatizare a 
activității miniere, de gă
sirea unor soluții eficien
te pentru mărirea pro
ductivității muncii și a 
randamentelor pe post, 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, în așa 
fel incit să crească pon
derea celui destinat coc- 
seriilor.

Sintetizînd, se poate a- 
firma că bătălia cea mai 
importantă, pe frontul 
cărbunelui, în aceste do
uă decenii, s-a dat pen
tru introducerea, pe sca
ră largă, a unor telinolo- 

gii moderne, eficiente, de 
înalt randament. Și, în a- 
ceastă amplă concentrare 
de forțe, colectivul de 
muncă de la Institutul de 
Cercetări și Proiectări Mi
niere pentru Cărbune și-a 
conturat un rol distinct, 
concretizat în mecaniza
rea complexă a abataje
lor, a lucrărilor de susți
nere, în modernizarea teh
nologiilor în lucrările mi
niere în general. Așa se 
face că, în prezent, mai 
bine de 80 la sută din 
producția de cărbune din 
Valea Jiului o furnizează 
abatajele frontale, dotate 
cu utilaje de înalt randa
ment. Mai mult decît a-

C.T. DIACONU 

(Continuare in pag. a 2-a)

In zierul de azi:
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V
la -100, izvorul înaltei demnități

Unii oameni, care-și fac 
i datoria cu prisosință, ră- 

mîn totuși anonimi; în 
ședințe, cu alte prilejuri, 
o mare parte din timp e 
dedicată aspectelor ne
gative, celor care lipsesc 
nemotivat etc. Nu este 
deci un paradox faptul 
că nu se prea vorbește 
despre ei, subliniază șe
ful de brigadă Constantin 
Borș, miner cu experien
ță de peste două decenii, 
dintre care 15 ani în frun
tea aceleiași brigăzi, din 
cadrul sectorului de in
vestiții al minei Petrila.

— Cei 16 ortaci ai săi, 
ne pune în temă ing. Ste
luța Naidin, locțiitor al 
șefului de sector, au a- 
vut dintotdeauna rezul
tate excelente. Au înche
iat primul semestru cu 
plus 67 ml. De altfel, a- 
ceastă brigadă este cea 
mai omogenă formație dm 
sectorul nostru, deși cul- 

i mea, cuprinde foarte 
i multi tineri.
' — Dintre cei vechi; con-
ț firmă Constantin Borș, am 
i rămas doar eu, Colică Ma- 
/ nafu și Gheorghe Geană, 
1 șefi de schimb. Dar și cei 
1 tineri, precum Vasde Ra- 
i mașcan, Constantin Ca- 
J nea, Mihail Popa, Dumi- 
ț tru Liteanu ori Constan- 
1 tin Marcu, Lucian Negrea 
? și Balasz Maihaly execu- 
1 tă lucrări de calitate, nu 
i comit abateri disciplinare, 
i De fapt, cine vine în 
* brigada lui Borș își ia 
j un angajament față de 

colectiv — nu neapărat 
scris, precizează forhaie- 
rul — cînd îl încalcă își 
găsește de lucru în altă 
parte. La investiții, oame
nii se aleg, fiindcă atunci 
cînd unul se lasă pe tîn- 
jeală, se „vede". Pe gale
ria de la cota — 100, deci 
cu mult sub nivelul mă
rii, scafandrii subpămîn- 
tului muncesc cu spor, să

BÂRBAȚI CARE 
ONOREAZĂ

TITLUL DE MINER
■■•••■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•I

redezvăluie căldura soa
relui din alte milenii.

— Acum vreo cîtva 
timp am fost la orizontul 
zero, pe o galerie către 
puțul 13 ; merge banda 
pe ea. Am făcut-o acum 
vreo șase ani și se men
ține excelent. E un 
„drum" spre cărbune des
chis de mine și ortacii 
mei, subliniază cu mîn- 
drie Constantin Borș.

Așadar, la orizontul ze
ro, simplu, ca și cum 
s-ar plimba pe plajă (dar 
cu cite eforturi?), minerul 
cu experiență nu caută 
amintiri, ci redescoperă 
calitatea muncii sale. In 
cristalinul de culoarea mă
rii se oglindesc cintrele 
înnegrite de vreme, bol- 
țarii ușor mucegăiți, pe 
care i-a zidit în continua

— 1

rea pietrei... In tinerețe 
fusese sondor. L-au spe
riat ploile, zăpada și fri
gul, a preferat anotimpul 
continuu al muncii în 
subteran, o recunoaște 
cinstit, a rămas și pen
tru bani, dar mai ales 
pentru că aici a întîlnit 
bărbați adevărați, care nu 
se sperie de greutăți. Mol. 
doveni, ca el, ori olteni, 
ardeleni, oameni ai locu
lui — o formație strîns 
unită, care pune preț deo
sebit pe misiunea de pio
nierat a deschiderilor.

— îmi place să las în 
urma mea numai lucrări 
de calitate, de precizie. E 
că și cum numele noas
tre ar figura pe galeriile 
construite, ca numele 
străzilor. E poate un sen
timent simplu, dar 
profund care pune în lu
mină personalitatea, cre
zul nostru în viață, în 
muncă, în destinul țării. 
Sentiment care atestă 
mîndria noastră de a fi 
contemporani ai acestei 
perioade înfloritoare a 
istoriei noastre, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", al că
rei simbol este munca 
cinstită ; pîinea, lumina, 
cărbunele și tot ce fău
rește mîna și mintea o- 
mului sînt ale noastre, nu 
ne-au căzut deci din cer, 
nici nu trebuie să mulțu
mim cuiva, decît nouă 
înșine, pentru ele.

Andrei APOSTOL

CREȘTEREA REALIZĂRILOR
'Urmare din pag. I)

de partid pentru dezvoltarea și moderni
zarea proceselor de producție pe baza 
promovării tehnologiilor avansate, ca și 
cele consacrate creșterii gradului de u- 
tilizare a dotării tot mai moderne de 
care dispun unitățile. Principalele resur
se interne, de creștere a producției fizice 
(îndeosebi la cărbune) — s-a arătat în 
cadrul plenarelor care au avut loc — 
constau tocmai din valorificarea cu ma
ximă eficiență a dotării tehnice moderne 

t care trebuie să asigure producții sporite, 
la nivelul cerințelor mari ale economiei 
naționale și potrivit posibilităților crea
te în fiecare întreprindere pentru dez
voltarea activității. Din aceste orientări, 
subliniate în repetate rînduri de secre
tarul general al partidului, colectivele 
de muncă din minerit, sub conducerea 
organizațiilor de partid își regăsesc în
datorirea de a contribui într-o măsură

mai mare la valorificarea superioară a 
potențialului existent, astfel ca prin ex
tragerea unor cantități sporite de cărbu
ne să se asigure întărirea bazei de ma
terii prime și energetice a țării. Atenția 
colectivelor miniere trebuie să fie în
dreptată pe parcursul semestrului ac
tual și spre creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității cărbu- 
nejui și îndeplinirea sarcinilor la fel de 
importante în domeniul economisirii.

Desfășurate într-un climat de înaltă 
exigență comunistă și răspundere mun
citorească, în plenarele de activ se a- 
doptă măsuri corespunzătoare pentru in
tensificarea activității productive și 
creșterea contribuției fiecărei unități e- 
conomice, a fiecărei localități, la reali
zarea planului național unic în profil te
ritorial pe anul 1985, pentru trecerea cu 
succes lja o nouă etapă de dezvoltare e- 
conomică și socială a patriei, în cincina
lul 1986—1990.

**

*IT
*

Se efectuează analiza la băile de galvanizare de Iuliana Băhișanu, Emilia Cri- 
șan și Dorina Drăgulescu, la laboratorul secției „Hidraulică” a I.U.M.P.

Abatajul — cîmpul de afirmare La I. M. Uricani

(Urmare dm pag 1

tît, într-o fie și foarte suc
cintă trecere în revistă a 
devenirii tehnice a mine
ritului din bazin, contri
bute creatoare a cercetă
torilor și proiectanților 
institutului se regăsește 
în săparea puțurilor cu 
cofrag glisaht, în susține
rile în arce metalice cu- 
lisante, în introducerea 
combinelor la săparea lu
crărilor miniere. Un aport 
substanțial este de con
semnat mai ales în ce pri
vește mecanizarea lucră
rilor de susținere, prin 
panourile de galerii (PG4), 
în acest sens existînd 
chiar o diversificare a u- 
tilajelor — proiectarea și 
executarea unor profile 
grele (S.G.29), a unor ma
șini de montat (MMA 500), 
care permit articularea 
unui veritabil flux de 
producție în activitatea 
de susținere a lucrărilor 
de pregătire.

Un alt domeniu im
portant în care activita
tea institutului se face 
din plin simțită îl repre
zintă prevenirea și lichi
darea focurilor de mină, 
prin elaborarea unor teh
nologii de intervenție ra
pidă, în condiții de secu
ritate deplină.

Un element esențial al 
dirijării tematicii de cer
cetare și al orientării ac
tivității de proiectare îl 
reprezintă rezolvarea
problematicii desprinse 

din munca concretă de 
la fronturile de lucru. 
„Răspunsurile" cercetă
rii la „întrebările" puse 
de practica mineritului 
sînt nu numai la obiect, 
ci și foarte prompte, scur- 
tîndu-se, pe cît posibil, 
drumul de la planșetă 
sau laborator către apli
carea în producție. O 
„probă" la zi, o constitu
ie înseși prioritățile în
scrise pe agenda de lu
cru a institutului. Ele vi
zează valorificarea rezer
velor din p lieri și stabili
rea tehnologiilor de ex
ploatare a stratelor cu în
clinare mică. Aspectele 
— decisive pentru asigu
rarea unor cantități spo
rite de cărbune, pentru 
creșterea randamentelor 
de lucru — sînt impuse 
de însăși activitatea prac
tică. Deja, au început să 
prindă contur soluțiile a- 
decvate. Pentru că — și 
credem că aceasta este 
pecetea inconfundabilă a 
activității Institutului de 
Cercetări și Proiectări 
Miniere — răspunzînd 
chemării și îndemnurilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colec
tivul de cercetători și 
proiectaiVi s-a aflat per
manent. în cei douăzeci 
de ani ai „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", perioada 
scursă de la Congresul al 
IX-lea, în avanpostul bă
tăliei pentru a da patriei 
cît mai mult cărbune.

imiMIVt Șl SPIRIT GOSPODĂRESC
Acțiuni

In vederea desfășurării 
în bune condițiuni a acti
vității productive, tinerii 
minei Uricani desfășoară 
cu consecvență intense ac
țiuni patriotice in spriji
nul producției. O -acțiune 
recentă este edificatoare în 
acest sens. Un grup de u- 
teciști au coborît, după o- 
rele de program, în subte
ran pentru aprovizionarea 
locurilor de muncă cu 
materiale în cadrul secto
rului I1A. Tinerii au des
cărcat 3 cărucioare cu 
lemn, două cu jumătăți, u- 
nul cu lugne, 6 armături 
TH-b complete, 17 scocuri, 
2 reductoare, stele de ac-

Pentru reducerea consumului 
energetic

La sectorul V al minei 
Uricani, se poate consemna 
o importantă realizare pe 
calea reducerii consumului 
energetic. Această realiza
re constă în finalizarea 
noului circuit de alimenta
re cu apă a conipresoarelor 
de la puțul vest și modifi
carea sistemului de ali
mentare cu apă a stației

tinerești
ționare și alte piese pentru 
transportoare TR-3.

Tot prin muncă patrioti
că, un alt grup de tineri 
a schimbat motoarele la 
un transportor TR-3 și la 
un troliu.

In aceste acțiuni s-au 
remarcat tinerii Paul De- 
cebal, Attila Gacsardi,, 
Gheorghe Buzilă, Onorel 
Blidor, Marcel Cernat, Tite 
Ganea, Dumitru Fodor, Mi
hai Budirincă, Gabriel Sla- 
pac.

Astfel de acțiuni vor fi 
intensificate în continuare 
în vederea îmbunătățirii a- 
provizionării cu materiale
le necesare a fronturilor de 
lucru 

liltrc prin scoaterea din 
funcțiune a unei pompe de 
45 kW. Acestea sînt doar 
cîteva reușite din progra
mul complex pe care și 
l-a propus colectivul elec
tromecanic pe calea redu
cerii consumurilor ma
teriale și energetice.

Florin BEJAN, 
Uricani

A T I T U DINI

în culpă, 
paharul în plus...

Limpedea judecată a o- 
mului, așa cum susțin ati- 
tea proverbe străvechi, e 
tulburată de alcool, in stare 
de „impondci abilitate", ra
ționamentele celui care a 
ingurgitat multe pahare nu 
urmăresc întotdeauna res
pectarea liniei normale de 
conduită, dimpotrivă, a- 
tunci intervin acele mo
mente de „tabula rasa" a 
conștiinței. In consecință se 
petrec fapte pc care auto
rul lor le va regreta chiar 
toată viața. Intr-o astfel 
de dispoziție, se aflau, mai 
demult, pe Valea Baleei 
din Vulcan, soții Sfanțu și 
Silvia Câldărar, Arpad Ger
gely și Ion Rostaș. indivizi 
care mai avuseseră de-a 
face cu legea, încercaseră 
deci să înșele încrederea 
celor din jur. Biografiile 
lor sînt semnificative în a- 
cest sens; Gergely — necă
sătorit, dar cu doi copii mi
nori, lost condamnat; Sfan
țu Câldărar fost condam
nat; Ion Rostaș — fiul lui... 
natura] și al Elisabetei Ros- 
laș. In toiul chefului la 
iarbă verde le-a căzut 
pleașca, în postura iui Leo
nida Ioniță, aflat Intr-o sta
re avansată de ebrietate...

Deși nu se cunoșteau, s-au 
înțeles repede, s-au îndem

nat la un pahar, după o 
sticlă de țuică, Gergely a 
tăbărît însă asupra lui Leo
nida Ioniță, l-a lovit, i-a 
înhățat portmoneul cu 4 600 
lei, din care a. dat 200 lui 
Câldărar. Așadar, tîlhărie 
la drumul mare, pc o stra
dă din Vulcan. La miliție, 
unde a ajuns în cele din 
urmă cel agresionat, Căldă- 
rar și Gergely (Rostaș a 
dispărut din localitate) e- 
rau numai vorbe mieroase, 
cică s-au „jucat" cu victi
ma, de fapt el a sărit la 
bătaie, ei doar s-au apărat 
etc. Din fericire pentru ea, 
Silvia Câldărar a fost sin
ceră, ajutind la elucidarea 
stării de fapt. Autorii tîl- 
hăriei, cunoscuți mai de 
demult ca elemente necins
tite, stăpinite de viciul 
beției, neîncadrați în cîmpul 
muncii, vor da seama in fa
ța legii pentru faptele lor. 
Cum rămîne însă cu cre
dulii de felul lui Leonida 
Ioniță, amețit de vorbe 
mieroase, dar și dc alcoolul 
ingurgitat ? Fiindcă astf&l 
de petrecăreți care cad în 
plasa unor indivizi necin
stiți sînt încă destui. Li se 
cuvine deci să tragă învă
țămintele aspre ale cazului 
Leonida Ioniță...

Sever NOI XN

L

istoria patriei noas-
(G.B.)

I 
I 
I 
I 
I

EXPUNERE. Astăzi, în- 
cepînd de la ora 14, în 
cadrul manifestărilor cul- 
tural-științitice desfășura
te sub genericul „Pentru 
patrie și partid", munci
toarele de la întreprinde
rea de Tricotaje din Pe
troșani vor audia expune
rea „Epoca Nicolae 

■ Ceaușescu" — epoca celor 
mai de seamă împliniri

SEDIU NOU. Secția nr. 
9 Instalații sanitare a 
operativei „Unirea" 
troșani va dispune în 
rînd de un nou spațiu 
decvat desfășurării acti
vității de reparații, prin 
mutarea la parterul blo
cului nr. 92, de pe Bule
vardul Republicii. (S.B.)

Co- 
Pe-
cu-

a-

tacarea lucrărilor de con
strucție a blocurilor A și 
B din cartierul Aeroport 
a început să prindă con
tur un nou ansamblu de 
locuințe. Noul ansamblu 
va avea 118 apartamente, 
cu termen 
beneficiar 
mestru al 
(V.S.)

nisip", semnat de colabo
ratorul ziarului 
Valeriu Butulescu, 
ner la I.U.M.P.

nostru, 
ingi-

CIU-

UN NOU ANSAMBLU
DE LOCUINȚE. Prin a-

de predare la 
în ultimul tri- 
acestui an.

CARTE, 
reșteană 
sat, în aceste zile, un vo
lum de aforisme „Oaze de

Editura 
„Litera" a

bucu- 
lan-

RECOLTA DE
PERCL In ciupercăria din 
Lonea, aparținînd
I.G.C.L. Petroșani, 
priceperea și hărnicia lui 
loan Gîrzu, un gospodar 
care pune mult suflet în 
tot ceea ce face, au fost 
recoltate în primul se
mestru peste 1000 kg de 
ciuperci. întreaga recoltă

de 
prin

a fost desfăcută prin uni
tățile specializate ale 
I.G.C.L. (T.R.)

drumurilor publice din l
municipiul nostru, într-o I
curte învecinată cu tipo- I
grafia, zac numeroase in- I
dicatoare de circulație.
Chiar dacă n-ar mai
actuale, materialul 
care sînt confecționate 
merită recuperat.

Rubrică realizată <Ie
Ion VULPE

lu-
ex-

Buta

CABANA. Meseriașii de 
la l.C.S. Mixtă Lupeni 
execută, în prezent, 
crări de reparații și 
tinderi la cabana
din Masivul Retezat. Era 
și timpul ! Și, vorba ace
ea, fă-ți vara sanie...

DILEMA. Deși lipsesc 
pe anumite porțiuni ale -

a...•
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res-
pe perioada

acu- 
în de- 

aso-
evitării 

,evacua- 
păcate,

Marin Lupu,. din blo- 
16, apartamentul 16, de 
strada Saturn, lăcătuș 
mină la IM. Livezeni.

Asociația de locatari nr. 
8A din marele cartier al 
Petrosaniului — Aeroport. 
La ghișeu se perindă oa
meni ce solicită rezolvare 
în diferite probleme ale 
locuințelor. Mulți își achi
tă taxele „la zi" pentru 
serviciile de care au bene
ficiat în apartament. Alții 
se „descotorosesc" de 
tanțe de plată 
din urmă. U- 
nii însă, cei 
mai insistenți 
— culmea! — 
mai cer o „pă
suire" pentru 
achitarea da
toriilor 
mulate 
bit la 
ciație, în speranța 
neplăcerilor cu .. 
rea". Și sînt, din 
destul de mulți aceștia din 
urmă I

Tocmai de aceea ne-a 
impresionat plăcut locata
rul 
cui 
pe 
de.
Achitind la ghișeu suma de 
240 lei, ne mărturisea cu o 
notă de vădită ușurare i 
„Parcă mi s-a luat o pia
tră de pe suflet. Eram în
grijorat. Rămăsesem res
tant cu plata, pe cinci luni. 
E adevărat, nu-i o sumă 
mare, iar vechiul adminis
trator al asociației de loca
tari a fost bolnav patru 
luni. 'Acum sînt „la zi" cu 
taxele. Nu mai încerc în 
sinea mea acea jenă că be
neficiez cu familia, cu co
pilul, de confort în aparta
ment, iar eu să mă com
plac în postura de neachi- 
tare a obligațiilor de loca
tar. De 13 ani, de cînd s-a 
dai în folosință blocul nos-

1OAN CIUR. Petroșani: 
Nu cunoașteți faptul că 
grupul igienic despre care 
ne scrieți, aflat in mica 
piață de lingă cinemato
graful „Unirea" din cartie
rul Aeroport, a funcționat 
in ultimii ani. Despre a- 
ceste nereguli avem cunoș
tință și credem că voi' ti 
înlăturate de cei în drept. 
'Așteptăm să ne scrieți nu 
numai despre astfel de as
pecte, foarte puține in com
parație cu marile realizări 
sociale, edilitare aflate la 
tot pasul în Valea Jiului.

' GRAUR VASILE, Lu
peni : Reglementările în 
vigoare (Decretul 146/1980) 
prevăd obligația ca absolut 
toate unitățile alimentare 
care desfac produs^ îmbu
teliate să preia de la cetă
țeni ambalajele refolosibi- 
le, prin schimb, contra 
marfă sau in numerar. A- 

Duniinică, 14 iulie

11,30 Telex. 20,15
11,35 Lumea copiilor. Te- 

lcfilmoteca de ghioz
dan. Ultima cursă. 
Episodul 2. (color)

12,40 Din cununa eînteeului 
românesc, (color)

21,35

13,00 Album - duminical. 21,50
(parțial color) 22,00

14,45 Însemne ale unui 
timp eroic, (color)

15,00 Închiderea programu
lui. 20,00

19,00 Telejurnal. 20,20
19,20 Țara mea azi. Epoca 

Ceaușescu. Constan
ța — cu fața spre 
mare, (color)

19,35 Cintarea României.
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran.

20,45

Emisiune realizată în 21,00
colaborare cu Consi
liul ©Ullurii și Edu
cației Socialiste și 21,50
cu Comitetul de cul
tură socialistă al ju-

22,00

tru, locuiesc în același a- 
partament, dar la asociație 
nu am rămas dator decît 
acum. Așa ceva n-o să-mi 
mai îngădui niciodată 
De față fiind, un alt loca
tar, bun platnic, 
nărui Teodor 
președinte al
cetățenilor din blocul nr. 
5. strada Saturn, a ținut 
să completeze: „Sînt pen

pensio- 
Moldovan, 

comitetului

IPOSTAZE
ale îndeplinirii 

obligațiilor de locatar
sionar, dar de 15 ani nu 
am rămas niciodată cu la
xele neachitate „la zi". Eu 
zic că așa-i cinstit, așa-i 
șade bine unui locatar co
rect față de obligațiile sa
le".

Iată un mod corect de a 
gîndi, o atitudine civică pă
trunsă de responsabilitate 
— demnă de luat ca exem
plu, de urmat. De urmat 
de către acei, destul de 
mulți, după cum se va ve
dea în cele ce urmează, ca
re nu înțeleg să-și onoreze 
obligațiile bănești pe care 
le incumbă ocuparea unui 
apartament în fondul de 
locuințe al statului, bene
ficiind de confort și viață 
civilizată. Notăm, din evi
dențele asociației de loca
tari numele cîtorva 
tori „recidiviști". Din 
da Venus : Vasile 
(blocul 3, ap. 41), cu 
de lei; Maria Sziloky 
7, ap. 17) — 6000 de lei ; 
Maria Bădeață (bloc 5, ap. 
76) — 6000 de lei; Iosif 

debi- 
stra- 
Popa 
6000 

(bl.

Răspundem cititorilor
cest fapt trebuie să fie nu 
Ruinai cunoscut la magazi
nul cu pricina, unitatea 
268, cum afirmați, ci și de 
către I.C.S. Mixtă Lupeni.

PERMESAN VASILE, 
Petrila : Descrieți cu lux 
de amănunte pățania din 
2 iulie, cînd ați călătorit 
cu autobuzul 31 HO 8409. 
Fiind tot conducător auto, 
v-ați putut convinge că o- 
menia trebuie să fie o pri
mă trăsătură de caracter 
a celor care conduc mij
loacele de transport în co
mun. Sugestia dv. ca în 
autobuze să fie o inscrip
ție și cu numele șoferului 
(presupunem că taxatoare
le au așa ceva) o. înaintăm 
pe această vale către 
A.U.T.L. Petroșani. frămîntă privind fondul so-

dețului Prahova, (co
lor)
Film artistic: Raliul. 
Premieră pe țara. 
Producție a studiou
rilor sovietice din
Riga, (color)

Farmecul muzicii, (co
lor)
Telejurnal, 
închiderea programu
lui.

Luni, 15 iulie

Telejurnal.
Timp al marilor îm
pliniri. Epoca Nicolae 
Ceaușescu — două 
decenii de impetuos 
progres econom ico-

.social. Documentar.
Tezaur folcloric, (co
lor)
Roman foileton: Bach.
Episodul 4. (color)
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

Din
Ber-
3600

16,

Kovacs (bl. 5, ap. 34) — 
5500 lei; Viorica Olaru (bl. 
5, ap. 70) — 3500 lei; Mioa
ra Costea (bl 1, ap. 6) —
3000 lei; Maria Piper (bloc 
5, ap. 65) — 2000 lei. 
strada Saturn : Viorel 
chi (bl. 16, ap. 41) — 
lei ; Zoltan Iecab (bl.
ap. 14) — 2000 lei. Și lista 
ar putea continua eu mulți 
alți debitori. rău platnici.

Ce greutăți 
produc aso
ciației de loca
tari, debitele, 
taxele neono
rate de locata
rii apartamen- 
elor ? Răs

punsul ni-1 o- 
feră noul ad- 

al asociației deministrator
locatari 8A, juristul Con
stantin Boariu, care ne ex
plică: „Prin neonorarea, de 
către unii locatari, a taxe
lor la termenul scadent, se 
diminuează fondul asocia
ției ceea ce, in final, duce 
la imposibilitatea a- 
chitării datoriilor
către E.G.C.L. pentru ser
viciile făcute, în folosul lo
catarilor din blocurile de 
locuințe. De aceea se im
pune din partea locatarilor 
debitori mai multă înțele
gere, simț civic sub aspec
tul achitării datoriilor !“. 
Pentru că, adăugăm noi, 
ipostaza neîndeplinirii a- 
cestei elementare obliga
ții, pe lîngă că nu face 
cinste celor în cauză, pre
judiciază activitatea aso
ciațiilor, relațiile acestora 
cu unitățile prestatoare de 
servicii ” - —
troșani 
blocurilor de locuințe, 
sigurarea confortului în a- 
partamente. Aceste impli
cații trebuie să le înțele
gem cu toții !

I. BĂLAN

ale I.G.C.L. Pe- 
în administrarea

a-

LORINCZI LUDOVIC, 
Lupeni: Nu avem posibilita
tea să vă dam detalii su
plimentare. Adresați-vă 
tot Liceului Industrial Mi
nier din Petroșani de un
de veți fi îndrumat cum 
să procedați în continuare 
pentru adeverința de care 
aveți nevoie.

DRÂGHICI H., Lupeni : 
Vă dăm satisfacție insis
tențelor, răspunzîndu-vă 
din nou, dai' de dala 
ceasta la rubrica de 
Pe dumneavoastră, 
cile am înțeles din 
soare (a treia), nu 
țuniește răspunsul 
primit la rubrica 
juridic", găsindu-1 
ritor în problema

a- 
față. 
după 
scri- 
mul-vă 

anterior 
„Curier 
nelămu- 
ce vă

Marți, 16 iulie

211,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in econo

mie.
20,35 Magistrale ale socia

lismului. Praguri spre 
ape. Documentar ar
tistic. (color)

PROGRAMUL ȚV
r/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»

21,00 In miezul unui ev a_ 
prins. Antologia tea

trală contemporană.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 17 iulie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20','35 Cinstind Congresul 

IX, sărbătorim o ta
ră 1 Emisiune de ver
suri.

Pentru recuperarea materialelor
Acum, cînd sînt la ordi

nea zilei eforturile pentru 
a se recupera, recondițio
na și refolosi orice piesă 
sau material utilizabile, 
m-am gîndit că nu ar fi 
deloc rău dacă și în orașe
le noastre din Valea Jiului 
ar exista cîte un centru de 
achiziții unde cetățenii să 
poată pteda aparate de ra
dio sau televizoare, care 
din anum'te cauze nu mai 
pot fi reparate, dar la care 
mai pot fi recuperate anu
mite piese electronice.

Credem că sînt mulți ce
tățeni care dispun de ase-

Acoperișurile și E.G.C.L.-uI
Locatarii casei de colo

nie de pe strada 23 Au
gust nr. 58/3 din Aninoasa 
au căpătat, mai nou, o pa
siune : urmăresc cu asidui
tate prognoza meteorologi
că. Interesul acesta nu s-a 
ivit din senin (am putea 
zice, dimpotrivă)^- mai întîi, 
acum doi ani de zile, au 
fost reclamațiile și solicită
rile către E.G.C L. Vul
can, instituție ei eia i se 
semnala, cu perseverență, 
starea deplorabilă a acope
rișului casei, fisurile ce fă
ceau „legătura directă", în
tre apartamente și precipi
tațiile de afară, 
apoi, lighenele, 
alte recipiente 
colecta „rodul" 
norilor, pentru 
ja, cît de cît, mobilele, pen
tru că pereții, plafoanele 
și dușumelele nu aveau 
cum să fie ferite de efec
tele nedorite ale ploilor. In 
sfîrșit, mai recent, locatarii 

Au urmat, 
cratițele și 
în care se 

lichid al 
a se prote-

cial C.A.R. Dar nu reușiți 
nici de data aceasta să ne 
furnizați date suplimentare, 
palpabile, din care juristul 
să înțeleagă exact cum a- 
nuine stau lucrurile pentru 
a vă putea îndruma — re
producem din scrisoarea 
dv. — „spre cel care îmi 
poate rezolva problema". 
Dacă eventual intenționați 
să reveniți, vă rugăm, fiți 
mai concis, mai explicit.

Am vrea să încheiem răs
punsul cu un reproș: după 
cum observați, nu v-am 
putut da (rețineți, pentru 
a doua oară I) numele com
plet, din prenume reușind 
să descifrăm... doar iniția
la (H). Dacă pretindeți d<‘ 
la noi exactitate, claritate 
în răspunsul ce ni-1 solici
tați la rubrica „Curier ju- 
Fidic", sau sub orice 
formă, alunei binevoiți 
străduiți-vă măcar să 
semnați citeț ! Clar ?

20,45 Congresul al IX-lea 
— Congresul marilor 
înnoiri. Forța de ne
clintit a unității na
țiunii noastre socia
liste.

21,00 Film serial : In cău
tarea fericirii. Co- 
produeție internațio

nală. Ultimul episod.
21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

Joi, 18 iulie

20,00 Telejurnal.
20.15 Tinerețea noastră 

tinerețea Epoci i 
Ceaușescu. Emisiune- 
comtirs realizată în 
colaborare <;u C-C, al 
U.T.C., Consiliul U- 
niunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști

menea aparate scoase 
uz 
sa 
in

din 
de mult timp și din lip- 
a'cestor centre ele rămîn 
case doar ca „bibelouri".

Vasile BELDIE, 
corespondent

N.R. Aceste centre se pot 
amenaja fără prea mari 
eforturi, chiar în cadru] 
unităților de reparare a a- 
paratelor respective șl pre
luarea s-ar putea face de în
șiși lucrătorii respectivi. Ră- 
mîne doar să se ia, în acest 
sens, măsurile cuvenite, să 
se stabilească reglemen
tările necesare.

au făcut rost și de ceva ma
teriale pentru izolarea aco
perișului. Ar mai fi nevoie 
de lucrătorii formațiilor 
specializate ale E.G.C.L. 
Vulcan, care să redea aco
perișului rostul pentru 
care a fost construit. Cei 
cincisprezece locatari îi aș
teaptă cu nerăbdare. Pînă 
atunci sînt nevoiți, iată, să 
consulte buletinele meteo
rologice. Dar se știe că 
prognoza meteo nu serveș
te drept acoperiș. Și nici 
drept acoperire pentru o 
tergiversare de mai bine 
de doi ani. (C.T.D.)

din România, Consi
liul Național al Or
ganizației Pionierilor, 
(color)

22.25 Serial științific: Pla
neta \ ic. Episodul 5. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea programu

lui.

Vineri, 19 iulie

20,00 Telejurnal.
20.25 Timp al marilor îm

pliniri. O. patrie de 
1 umină Documentar- 
artistic. (colpr)

21,00 O epocă de glorii și 
de biruinți. Specta
col dedicat celei de-a
XX-a aniversări a 
Congresului al IX-lea 
al partidului, (color)

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.’

Simbătă, 20 iulie

13,00 Telex.

Modernizări
Lucrătorii de la I.P.I.C.F. 

Baia Mare execută lucrări 
de modernizare a primei 
linii de fabricație din ca
drul Secției nr. 3 Livezeni 
a Fabricii de morărit și 
panificație Petroșani. Noile 
instalații montate asigură 
recuperarea apei calde, 
deci reducerea consumului 
de combustibil. In conti
nuare, ne informează con
tabilul șef al fabricii, loan 
Cristian, vor fi efectuate 
lucrări similare în cadrul 
celei de a doua linii tehno
logice a secției și pe fluxul 
tehnologic al Secției nr. 1 
Bărbăteni. (I.V.)

Halal, reparație !
Intr-o notă anterioară, 

scriam de ascensorul din 
blocul Bl Bulevardul Vic
toriei (Vulcan) și anume 
despre faptul că nu funeș 
ționează. .„Receptivi", de
panatorii de la E.G.C.L. 
Vulcan au asigurat func
ționarea timp de... o zi ! De 
atunci, de peste două luni, 
liftul stă, iar locatarii ur
că pe scări, 
pasivitate și... 
total față de 
(justificate) ale locatarilor, 
(T.A.)

Comoditate^ 
dezinteres 
doleanțele

13,05 La sfîrșit de săptă- 
mînă. (parțial color)

14,45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19.00 Telejurnal.
19,20 Ceaușescu — România 

în conștiința omeni
rii. 20 de ani de re
marcabile contribuții 
la edificarea unei 
lumi a-păcii, mai bu
ne și mai drepte.

■ 19,40 Teleenciclopcdia.
20,10 Floarea din gradină. 

Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți 
de muzică populară 
realizată de Simona 
Patraulea și .Anca 
Sandu, (color)

21,00 Film artistic: Miezul 
fierbinte al piinii. 
Premieră TV, Pro
ducție a casei de fil
me Cinci, (color)

. 22,20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra-J 

mului.
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Tovarășului Nicolae Ceausescu i-au fost conferite 
calitățile de membru titular și președinte de onoare 

al Academiei Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

| tă strălucire, contribuind 
cu forțele sale creatoare la 
progresul multilateral al 
României socialiste.

Profund onorați de a a- 
Vea ca membru titular și 
ca președinte de onoare 
al Academiei Republicii So
cialiste România pe cel 
mai iubit și stimat fiu al 
națiunii noastre, oamenii 
de știință, întreaga inte
lectualitate a țării au rea
firmat, și cu acest impor
tant prilej, tovarășului 
Nicolae Geaușescu adînca 
lor prețuire și recunoștin
ță pentru preocuparea sus
ținută de a pune consec
vent la baza întregii acti
vități de construcție a noii 
brînduiri cele mai avansate 
cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, de a asigura 
în acest scop, un puternic 
avînt științei, culturii și 
învățămîntului, pentru con
tribuția inestimabilă pe ca
re o aduce la înnoirea și 
dinamizarea permanentă 
a gîndirii și practicii revo
luționare, la îmbogățirea 
tezaurului socialismului 
științific, a patrimoniului 
cunoașterii și creației is
torice.

Aceste simțăminte do a- 
leasă considerație au fost 
exprimate, direct și cald, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de miile de oa
meni ai muncii din cerce
tare, proiectare, învățămînt, 
din alte domenii de activi
tate aflați pe traseul care 
duce spre sediul Academiei. 
Gei prezenți au aclamat în
delung pe conducătorul 
partidului și statului nos
tru, scandînd, cu înflăcă
rare numele atît de scum
pe întregii națiuni i 
„Geaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul l“, 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“.

Academia și slujitorii ei 
trăiesc o zi memorabilă.

Pe frontispiciul clă
dirii se află portretul to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
sub care este înscrisă vi
branta urare i „Trăiască 
Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său 
general T.

Intrarea principală este 
străjuită, în semn de săr
bătoare, de drapelele parti
dului și statului.

Pe o mare pancartă se 
pot citi semnificativele cu
vinte ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce sin
tetizează țelurile nobile 
șî indestructibile pe care le 
slujesc, cu totală dăruire, 
oamenii de știință, împreu
nă cu întregul popori „Pro
gresul și independența na
țională, pacea și știința 
sînt inseparabile l“.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpî- 
nați, la sosire, de membri 
ai Prezidiului Academiei, 
care i-au invitat în aula 
marelui for științific, unde 
membrii și membrii cores
pondenți ai Academiei, toți 
cei prezenți i-au primit cu 
multă dragoste, cu puterni
ce aplauze.

...Ora 10. începe aduna
rea solemnă a Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul adunării olemne iau 
loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion 
Ursu, Radu Voinea și Ion 
Anton.

Participă membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al 
partidului, precum și nume
roși invitați — rectori, cadre 
didactice universitare, con
ducători ai unor institute 
centrale de cercetare știin
țifică.

Cuvîntul de deschidere 
este rostit de Radu Voinea, 
președintele Academiei 'Re
publicii Socialiste România!

„Stimați tovarăși,
Sîntem deosebit de ono

rați să salutăm cu stimă, 
dragoste și respect pre
zența la lucrările adunării 
solemne a tovarășului 
Nicclae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Avem, de asemenea, ma
rea onoare să salutăm pre
zența tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele Consi
liului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Salutăm, totodată, parti
ciparea la lucrările adună
rii solemne, a celorlalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat care ne o- 
norează cu prezența lor.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Ziua de astăzi este pen
tru instituția noastră, A- 
cademia Republicii Socia
liste România, cel mai I- 
nalt for științific și cultu
ral al țării, o mare sărbă
toare prilejuită de prezen
ța dumneavoastră în mij
locul membrilor Acade
miei și al unor oameni de 
știință, cercetători, cadre 
didactice din învățămîntul 
superior, invitați la adu
narea solemnă.

Permiteți-mi să vă ra
portez, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în ședința sa de ieri, Adu
narea Generali a Acade
miei, exprimînd gîndurila 
și voința tuturor oamenilor 
de știință și cultură din 
patria noastră, v-a ales, în- 
tr-o impresionantă și e- 
moționantă unanimitate, în 
calitate de membru titular 
și de președinte de onoa
re al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Vă rugăm să considerați, 
mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
această alegere este expre

sia înaltei aprecieri, a re
cunoștinței și stimei deose
bite pe care membrii Aca
demiei, oamenii de știință, 
de cultură și din învăță
mînt, cu un cuvînt, întreaga 
intelectualitate a țării, a- 
lături de întregul nostru 
popor, vi Ie poartă pentru 
prodigioasa dumneavoas
tră activitate desfășurată 
cu pilduitor spirit revolu
ționar și profundă dragos
te de țară șl de popor, ca
re a făcut ca ultimele do
uă decenii să_șe înscrie în 
istoria țării drept cea mai 
luminoasă și înfloritoare 
perioadă din multimilenara 
ei existență, pa care o nu
mim cu mîndrie Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Intelectualitatea progre
sistă a țării noastre, și-a 
exprimat întotdeauna, încă 
din anii grei ai ilegalității 
atașamentul său fa
ță de i d e i 1 e so
ciale înaintate, apropie
rea ei de mișcarea munci
torească și adeziunea la po
litica Partidului Comunist 
Român. Cu atît mai mult 
astăzi, cînd rolul științei 
și culturii a căpătat noi 
dimensiuni și valori, în 
condițiile socialismului, ale 
noii orînduiri — ce se în
făptuiește pe temeiul ce
lor mai înalte cuceriri — 
ale științei și 
tehnicii, al lărgirii ori
zontului de cunoaștere al 
oamenilor, al îmbogățirii 
vieții lor spirituale —, in
telectualitatea țării, profund 
recunoscătoare pentru con
dițiile minunate de lucru 
pe care le are, acționează, 
împreună cu întregul nos
tru popor, mai unită, ca o- 
ricînd în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
înflorirea economică, so
cială și culturală a patriei, 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a indicațiilor și orientă
rilor dumneavoastră pri

vind dezvoltarea societății 
românești, în actuala eta
pă și în perspectivă.

Gonferindu-vă aceste 
înalte titluri academice, vă 
rugăm, totodată, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să pri
miți respectuosul nostru 
omagiu, pentru că ați așe
zat știința românească pe 
făgașul ei firesc, transfor- 
mînd-o într-o adevărată 
forță de producție, ceea ce 
ne permite ca astăzi, des
coperind tainele naturii și 
legile de dezvoltare econo- 
mico-sociale, să construim, 
pe baza lor, în mod con
știent, liberi și indepen
denți, viitorul de aur al 
patriei, așa cum îl dorește 
de veacuri poporul român 
— și așa cum întreaga 
noastră națiune este hotă- 
rîtă să-1 înfăptuiască sub 
luminoasa dumneavoastră 
conducere, sub steagul glo
rios al Partidului Comunist 
Român".

In continuare, tovarășul 
academician Ion Ursu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, dă citire Ho- 
tărîrii Adunării Generale, 
prin care se conferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu ca
litățile de membru titular 
și de președinte de onoare 
al Academiei Republicii So
cialiste România.

întreaga asistență, în pi
cioare, aplaudă cu însufle
țire, exprimîndu-și depli
na satisfacție de a-1 avea 
în fruntea Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Româ
niei, gînditor ilustru, înțe
lept și cutezător, care a 
deschis țării luminoase 
perspective de dezvoltare, 
a dat oamenilor de știință 
demnitatea celor mai înal

te răspunderi șl a statuat 
locul și rolul important al 
științei în viața societății 
noastre socialiste.

In această atmosferă săr
bătorească, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se în- 
mînează diploma de mem
bru titular și diploma de 
președinte de onoare al 
Academiei Republicii So
cialiste România. Totodată, 
i se înmînează carnetul de 
membru titular al Acade
miei și insigna de aur a 
marelui for științific al 
țării.

A luat, apoi, cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Discursul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este ur
mărit cu viu interes și sub
liniat, în repetate rînduri, 
cu puternice și îndelungi a- 
plauze.

Participanții la aduna
rea solemnă a Academiei 
exprimă hctărîrea oameni" 
lor de știință din patria 
noastră de a face totul pentru 
a fi la înălțimea îndemnului 
și exemplului celui pe care 
l-au ales, cu respect, con
vingere și emoție, în con
ducerea supremă a Acade
miei Republicii Socialiste 
România, de a-și consacra 
întreaga capacitate de 
muncă și creație înfăptui
rii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, a mărețului 
Program de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de î- 
naintare a României spre 
comunism.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este sa
lutat din nou, la plecare, 
cu cele mai calde senti
mente de dragoste, stimă 
și recunoștință, de nume
roșii bucureșteni care au 
trăit, împreună cu oamenii 
de știință, cu întregul nos
tru popor, acest mare și 
strălucit eveniment din 
viața Academiei, a spiritua
lității românești.

(Agerprcsj

Lucrările 
a 

Republicii

Adunării Generale
Academiei
Socialiste România

• ••••••••••••••••••••••••••*.
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ședințele Academiei de 
Științe Medicale, Suzana 
Gâdea, membru corespon
dent al Academiei, pre
ședintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
acad. Ștefan Pascu, pre
ședintele Filialei Cluj a 
Academiei Republicii So
cialiste România, Emilian 
Dobrescu, membru cores
pondent al Academiei, mi
nistru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Mi
hail Florescu, membru co
respondent al Academiei, 
ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru 
Știința și Tehnologie, a- 
cad. Nicolae Teodorescu, 
Alexandru Bălăci, membru 
corespondent al Academiei, 
vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, Mircea Malița, 
membru corespondent al 
Academiei, Virgil Teodo
rescu, membru corespon
dent al Academiei.

Vorbitorii au adus un 
cald elogiu personalității 
proeminente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activi
tății strălucite în fruntea 
partidului și a statului, con
sacrată înfloririi continue 
a patriei, în deplină liber
tate și independență, cau
zei socialismului și păcii, 
operei sale de excepțională 
valoare teoretică și practi
că, contribuției sale deter
minante la ridicarea la un 
nivel tot mai înalt, pe ba
za cuceririlor științei mo
derne și a teoriei revoluțio
nare a materialismului dia
lectic și istoric, a organiză
rii și conducerii întregii 
societăți.

Participanții la aduna
rea generală au hotărît, cu 
însuflețitoare unanimitate, 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, membru titular 
și președinte de onoare al 
Academiei Republicii So
cialiste România. Adunarea 
generală a adoptat, în a- 
cest sens, o hotărîre spe
cială.

Adunarea generală a în
credințat unei delegații a 
Academiei sarcina de a 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, Ilotărîrea pres
tigiosului for științific al 
țării.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit, mier
curi după-amiază, delega
ția Academiei Republicii 
Socialiste România, din ca
re au făcut parte i acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, acad. Ion Ursu, 
acad. Radu Voinea, acad. 
Ion Anton, acad. Cristofor 
Simionescu, acad. Ștefan 
Pascu, acad. Nicolae Teo
dorescu, Suzana Gâdea, E- 
milian Dobrescu, Mihail 
Florescu, Alexandru Bălăci, 
George Ciucu, Ion Ioviț- 
Popescu, Ștefan Ștefănes- 
cu, Virgil Teodorescu, mem

bri corespondenți ai Aca
demiei Republicii Socialis
te România, Constantin Ar
seni, președintele Acade
miei de Științe Medicale.

Membrii delegației au a- 
dus la cunoștință tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ho- 
tărîrea unanimă a Adună
rii generale de a-1 alege 
membru titular și președin
te de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia și i-au adresat invita
ția de a participa la adu
narea solemnă de conferi
re a înaltelor titluri aca
demice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit Aca
demiei Republicii Socialis
te Român’a pentru hotărî- 
rea -adoptară de a-1 alege 
membru titular și președin
te de onoare.

Conducătorul partidului 
și statului nostru s-a în
treținut, apoi, într-o at
mosferă cordială, cu mem
brii delegației Academiei.

(Agerpres)

ÎNTREPRINDEREA de rețele energetice 
DEVA

încadrează imediat
PENTRU AUTOCOLOANA PETROȘANI

— doi șoferi categoriile B, C, D
Persoanele interesate se pot adresa 

la sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 
sau biroul O.P.I.R., telefon 15750, interior 
121.4

La 14 iulie

R e s trierii 
în distribuirea apei 

potabile
Pentru executarea lucrărilor de racordare 

a conductei magistrale de la Valea de Pești, 
deviată în zona incintei minei Valea de Brazi 
din Uricani, I.G.C.L. Petroșani anunță res
tricții în distiibuirea apei potabile în ziua de 
14 iulie a.c. In această zi, furnizarea apei Se 
va face în toate localitățile din Valea Jiului, 
doar între orele: 7—9, 13—15 și 19—21.
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