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In lumina vibrantelor chemări din Apelul
Plenarei C. C. al P. C. R. și a activului

central de partid

Organizațiile de partid, activ implicate 
în creșterea producției de cărbune

In activitatea de bază a municipiului 
nostru — la extracția cărbunelui — or
ganele și organizațiile de partid dispun 
de un vast teren de afirmare a preocu
părilor novatoare și inițiativelor comu
niste, a spiritului creator, revoluționar, 
pentru mobilizarea și valorificarea su
perioară a potențialului de care dispun 
colectivele. In mod deosebit, Organizați
ilor de bază pe sectoare și schimburi 
ale căror acțiuni politice sînt consacra
te creșterii rodniciei locurilor de muncă 
direct productive, le revine îndatorirea 
de a acționa cu răspundere sporită, ast
fel Incit să asigure un plus de partici
pare colectivă la realizarea planului, a 
normelor de producție. Practica dove
dește că în condițiile fluxului continuu 
este necesară prezența întregului efectiv 
și participarea activă a cadrelor de mi
neri, a specialiștilor la desfășurarea unei 
extracții ritmice. Stabilind sarcini con
crete pe locuri de muncă și utilaje, or
ganizațiile de bază dispun de toate con
dițiile pentru a asigura un grad sporit 
de responsabilitate comunistă, muncito
rească, pe fondul căreia să se asigure 
realizarea și depășirea 
planificate, funcționarea 
dotării tehnice, creșterea 
cărei formații de lucru.

Din magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului la Ple
nara C.C. al P.C.R. și a activului central 
de partid, din Apelul adoptat cu acest 
prilej se desprinde cu necesitate, pentru 
organele și organizațiile de partid, sar
cina de a acționa, și in continuare, cu 
fermitate revoluționară sporită pentru 
creșterea și afirmarea rolului conducă
tor al partidului. In centrul tuturor ac
țiunilor politice întreprinse trebuie să se 
situeze, ca obiectiv prioritar, unirea e- 
forturilor colectivelor de muncă și in
tensificarea activității productive pentru 
îndeplinirea exemplară a prevederilor 
de plan ale acestui an și pregătirea 
temeinică a producției anului și cincina
lului următor. Creșterea rolului condu
cător al partidului, întărirea legăturilor 
sale cu masele constituie chezășia înfăp
tuirii istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea, Această concluzie 
cu valoare de simbol este însoțită, în 
Apel, de o vibrantă chemare: „Plenara 
cheamă organele și organizațiile de 
partid, activul de partid, pe toți comu
niștii să-și sporească rolul conducător a- 
firmindu-se, in toate împrejurările, ca 
promotori ai spiritului revoluționar, ac- 
ționind cu cea mai inaltă răspundere 
pentru unirea oamenilor muncii în în
deplinirea exemplară a obiectivelor și 
sarcinilor ce le revin din programul ge
neral de dezvoltare economico-socială a 
țării, pentru promovarea fermă a noului 
în toate sectoarele de activitate, penlru 
perfecționarea continuă a metodelor și 
stilului de muncă prin integrarea și im
plicarea tot mai profundă în munca și 
viața fiecărui colectiv".

randamentelor 
fără stagnări a 
realizărilor fie-

9
'Aprecierile de mai sus, făcute în lu

mina sarcinilor desprinse din Apelul 
Plenarei C.C. al P.C.R. și a activului 
central de partid pornesc de la realita
tea că și în Valea Jiului, munca și via
ța internă de partid au înregistrat în-
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Cînd ambiția și elanul concură 
cu experiența și perseverența

con- 
la 
cu

Nu a fost pentru prima 
dată cînd am luat 
tact cu cei de 
IPSRUEEM Petroșani, 
cei care dau o nouă viață
motoarelor electrice care 
zilnic, acolo, în subteran, 
prin zumzetul lor asemă
nător unui roi de albine pun 
in mișcare modernele u- 
tilaje de tăiere și transport 
al cărbunelui. însoțiți de 
maistrul principal electro
mecanic Ladislau Nevezi 
mergem într-unul din cele 
patru ateliere ale secției 
reparații electrice, unde 
specificul muncii este bo- 
binajul motoarelor 
ce în construcție 
flagrantă pentru 
ran de la puteri < 
kilowați pînă la 
kilowați. Intr-o 1 
prafața de 1500 
mănătoare unei săli de stu
diu a elevilor și studenți
lor, frumos, pe trei rîn- 
duri se află dispuse mese 
în fața cărora, femei mun
citoare execută operații de 
bobinări la motoarele de 
curent alternativ de pînă 
la 30 kW. Imediat, cum 
ieșim din biroul maistru
lui, aflat în capătul din
spre partea de nord-vest a 
atelierului, facem cunoș
tință cu Georgeta Chircu, 
șefă de brigadă, care de 28 
de ani prestează această 
muncă. Am găsit-o apleca-

electri- 
antide- 
subte- 

de cîțiva 
sute de 

lală cu su
mp, ase- 

.ăli d

tă asupra unui motor de 
22 kW, căruia îi împletea 
ultimele spire de sîrmă pe 
stator. In fața ei, la cele
lalte mese, lucrau alte 
muncitoare care compun 
brigada. La masa vecină 
se află o tînără de 17 ani, 
Kiss Clara, care, asemănă
tor brigadierei, executa 
bobinarea unui motor. E- 
xistă în tradiție ca noile 
angajate, pînă învață, și 
deprind arta mînuirii 
firelor de sîrmă din 
cupru emailat, să lucreze 
sub directa supraveghere 
a brigadierei. La fel a 
învățat și Rozalia Kelemen 
și Rodica Damian, astăzi 
fruntașe în producție, lu
cru întregit de ambiția lor 
de a îmbina munca cu în
vățătura, fiind studente 
seraliste la Institutul de 
Aline Petroșani în anul IV 
și, respectiv, II. Dacă tine
rele amintite sînt pline de 
ambiție și elan, în și pen
tru munca lor, așa cum ne 
spunea șefa de brigadă, 
nici cele mai în vîrstă nu 
se Iasă mai prejos, ci din 
contrar ele caută ca prin 
experiență și perseveren
ță să cîștige teren în fața

Minerii sectorului III de 
la I.M. Lonea au debutat 
și în această lună cu re
zultate bune în muncă. Mo- 
bilizîndu-se încă din pri
mele zile ale lunii august, 
frontaliștii din brigăzile 
conduse de Iosif Bucur, 
Vasile Rusu, Carol Repaș 
și Grigore Fatol, au extras 
200 tone de cărbune supli
mentar sarcinilor de plan, 
continuînd în acest fel 
rezultatele bune înregis-

Gheorghe SPINU
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In cadrul unei vizite de lucru în unitâti ale 
marinei militare din Mangalia 

Tovarășul Nicolae Ceausescu» »

„Muntenia™
rectivei comandantului su
prem.

La sosire, 
Nicolae Ceaușescu a 
întîmpinat cu înalte 
ruri militare.

General-colonel 
tantin Olteanu, 
al Comitetului Politic 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționa-

a inaugurat crucișătorul
Emil Bobu, Tudor Postel
nicii, Ion Stoian, Silviu 
Curticcanu, precum și Ni
colae Mihalache, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., a pri
lejuit examinarea unor as
pecte importante privind 
construcția de nave de di
ferite tipuri, dotarea mari
nei noastre militare cu 
mijloacele necesare, cores
punzător prevederilor di-

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, 
a efectuat, vineri, 2 august, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită de lu
cru în unități ale marinei 
militare din Mangalia.

Această vizită, la care 
au participat tovarășii

tovarășul 
fost

ono-

Cons- 
membru

E-

(Continuare în pag. a 4-a)

CeaușescuTovarășului Nicolae
i s-a inmînat cea mai înaltă 

distincție olimpică
„ Ordinul

Tovarășul NT c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, 2 
august, în stațiunea Neptun, 
pe președintele Comitetu
lui Internațional Olimpic, 
Juan Kntpnio Samaranch, 
aflat în țara noastră pen
tru a în mina șefului statu
lui român „Ordinul Olim-

Olimpic
pic do Aur", cea mai înal
tă distincție olimpică.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Emil Bobu, 
Ludovic Fazckas, Ion Sto- 
ian, Ioan Tolu, Silviu 
Curticcanu, alte persoane 
oficiale.

Adresîndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Juan 
Antonio Samaranch a a- 
nunțat decizia, în unanimi
tate, a Comitetului Inter-

de Aur “
național Olimpic de a-i 
conferi cea mai înaltă dis
tincție olimpică, în semn 
de deosebită prețuire a 
sprijinului neprecupețit al 
țării noastre, personal al 
președintelui României so
cialiste, față de idealurile 
olimpice. Oaspetele a elo
giat preocuparea constau-

(Continuare în pag. a 4-a)

Din problematica abordată de sesiunea Consiliului
popular municipal

rolul decisiv 
asigurarea noi- 

produc- 
econo- 

dota rea 
rid i-

Dat fiind 
cc-1 au în 
lor capacități de 
ție, în dezvoltarea 
mico-socială,
edilitară modernă și 
carea gradului urbanistic 
al localităților Văii Jiului, 
iar prin toate acestea în 
creșterea nivelului de via
ță al celor ce muncesc, in
vestițiile s-au înscris cap 
de listă ca importanță în 
problematica abordată de 
recenta sesiune a Consiliu
lui popular municipal. Bi-

rodnic
trate în primele șapte luni 
din acest an cînd au ex
tras peste prevederile de 
plan 21 000 tone de cărbu
ne. Productivitatea mun
cii planificată la nivelul 
sectorului a fost depășită, 
în medie, de la începutul 
anului, cu 300 kg pe post, 
iar consumurile specifice 
la cherestea și lemn de 
mină au fost diminuate cu 
10 la sută.

lanțul pe șase luni, înfăți
șat în raportul prezentat 
sesiunii de Comitetul exe
cutiv al Consiliului popu
lar, pornește de la sarci
nile mari ce sînt de reali
zat în domeniul analizat, 
în acest an municipiul Pe
troșani beneficiind de un 
volum total de investiții de 
3,8 milfarde lei pentru 
deschiderea de noi cîmpuri 
miniere, dezvoltarea capa
cităților de producție exis
tente și construirea de noi 
obiective social-culturale.

Ce s-a realizat din 
cest important volum 
investiții ? Așa cum se
rată în raportul prezen
tat sesiunii, la obiectivele 
din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului, în se
mestrul I din acest an in
vestițiile au fost realizate 
>n proporție de 93.8 la su
tă, iar lucrările de cons- 
trucții-montaj de 118,8 la 
sută. Nerealizări mari la 
investiții se înregistrea
ză la minele Lonea (7 mi
lioane lei), Vulcan (7,5 mii), 
Petrila (19 mii), prepara
ția Uricani (138 mii), pre
parația Petrila (11 mii.) și

mi-

a- 
de 
a-

I^VESTIȚIILE ANULUI 19S5 
realizate integral. 

Ia nivel calitativ corespunzător!
preparația Livezeni (13
lioane lei), ceea ce întîrzie 
punerea în funcțiune a ca
pacităților planificate pen
tru creșterea producției de 
cărbune. La investițiile in
dustriale se înregistrează, 
de asemenea, rămîneri 
mari în urmă la lucrările 
pentru dezvoltarea capa
cităților de producție Ia 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
unde planul pe 6 luni a 
fost realizat în proporțiede 
numai 41,7 la sută, nefi- 
ind montate utilaje în va
loare de 48,3 milioane lei. 

finaliza exigentă, 
terii? sesiunii s-au 
centrat totodată 
investițiilor sociale,
cest an, din fondurile Con
siliului popular județean 
a fost alocat pentru mu
nicipiul Petroșani un vo
lum de investiții de 268,7 
milioane lei pentru cons
trucția unui număr de 
1057 apartamente, impor-

dezba- 
con- 

asupra
In a-

Iosif BĂLAN T

(Continuare în pag. a 2-a)

In cadrul sectorului I al I.M. Uricani, una dintre formațiile cu rezultate constant bune este cea condu- 
să de minerul Traian Pop In imagine, șeful de brigadă (in mijloc) împreună cu cițîva °rtaCl;

Foto: Alexandru IA TAR
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Prețuire'a simțului Om de omenie

gospodăresc
Adunarea cetățenilor pe 

municipiu, desfășurată 
zilele trecute la Petroșani, 
a constituit un prilej de 
mîndrie și meritată satis
facție pentru reprezen
tanții oamenilor muncii 
din unele unități socialis
te ca și pentru numeroși 
cetățeni care s-au impli
cat cu dăruire și pildui
tor spirit civic în activi
tatea cdilitar-gospodă- 
rească din anul 1984, si- 
tîndu-se fruntași în ac
țiunile organizate în a - 
cest domeniu de Consiliul 
popular municipal, 
r ițele deosebite
simțul gospodăresc 
care au răspuns 
deauna chemărilor 
acționat pentru ca 
ta unității 
care muncesc și 
junimile 
cartierul, strada 
cui 
fie 
jite 
pas 
ției 
țuite și răsplătite efl cu
venita considerație din 
partea Consiliului popu
lar municipal și Comi
tetului executiv, fiindu-Ie 
înmînate însemnele bi
nemeritate de evidențiat 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1984 unor între
prinderi și instituții de 
ordinul zecilor, unor cir
cumscripții electorale și 
asociații de locatari, iar 
unor cetățeni, la fel de 

e numeroși, insigna. de

I

I

I
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B
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I
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î
i
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Me- 
avute, 

cu 
întot- 
și au 
incin- 

economice în 
împre- 

ei. localitatea 
și blo- 

în care locuiesc să 
tot mai bine îngri- 
și mai frumoase. în 
cu cerințele civiliza- 
urbane, au fost pre-.

concura cu

gospodărirea„Frutaș în 
orașului".

Din suita 
treprinderi 
din Petroșani cărora li s-a 
înmînat Diploma de evi
dențiat în întrecerea so
cialistă pe anul 1984 am 
reținut numele cîtorva i 
I.G.C.L., I.P.S R.U.E.E.M., 
I.U.M.P., întreprinderea 
de Tricotaje, I.A.C.M.M., 
I.M. Livezeni I.M. Dîlja, 
A.C.C.F., C.C.S.M., Lice
ul industrial și Liceul e- 
conomic, circumscripți
ile electorale nr. 12 și 9. 
școlile generale nr. 4, 1
și 6. asociațiile de loca
tari nr. 9 Carpați — II ie 
Pintilie, 6 și 4 Aeroport, 
3 B etc. In posesia insig
nei de „Fruntaș în gospo
dărirea orașului" pe anul 
1984 au intrat: Nicolae
Sasu. Alexandru Istudor. 
Kiss Zoltan Lauran Ra
du. Aurel Ușurelu. Ma
ria Vesa. Stela Voinica. 
Teodor Moldovan. Ana 
Iaconi. Ioan Pop Eugen 
Salcie, Traian Toma, Ște
fan Lazăr. Elisabeta Do
za, Heintz Rozalia, Szila- 
gyi Maria, Iosif Iordan, 
Gheorghe Benciu și mulți 
alți cetățeni din Petro
șani.

Tuturor 1 
gospodărirea 
de municipiu 
citări și 
tot mai 
tea din 
mîndria 
noastră

zecilor de in
și instituții

urări 
mari 
acest

Și
a tuturor. (I.B.)

fruntașilor în 
reședinței 

calde feti
de succese 

în activita- 
an, spre 

satisfacția

i

I

Marți, la vremea prîn- 
zitlui, aflat după cumpă
rături în piața aproalimen- 
tară din reședința’ noastră 
de municipiu. Ion G. și-a 
uitat geanta cu acte și 
bani pe taraba unui pro
ducător individual, de la 
care cumpărase roșii.

— Nu-mi era de bani, 
mă gîndeam cite drumuri

ATITUDINI

Oltl
de

a- 
G.

am de ta .ut pentru obți
nerea duplicatelor și acte
lor. lini era ciuda de nea
tenția mea mă gîndeam 
îiisu că poale vreun 
de omenie mă va scuti 
alergătura.

La nici o ora de la 
ceasta mtimplare, fon
este intilnit de un lucra
tor de miliție, care i-a În
mînat geanta. O găsise 
intr-adevăr 
acela individual, 
lvan, după prenume 
accent oltean' de prin 
țile Doljului.

— L-am cautat, dar 
case. Îmi pare rău că n-a 
așteptat să-i mulțumesc 
macar pentru gestul 
de mare omenie.

Intr-adevar Marin 
despre care nici noi

O
producătorul 

Marin
Și 

păr-

ple-

Im

rodul 
sale

1 van, 
iiu 

știm mai multe, a venit la 
piață să-și vîndă 
grădinii și muncii
considerînd firesc să nu se 
înfrupte din bani nemun
ciți. Gest atît de firesc pen
tru el, reflex al conștiin
ței de om cinstit, pentru 
rare nici măcar n-a aș
teptat mulțumiri din par
tea păgubașului reintrat în 
posesia actelor și banilor.

Ion VULPE

Cînd ambiția și elanul
■ g 0

(Urmare din pag. 1)

elanului și ambiției, 
aici pot fi amintite Licuța 
Poleac, Erica Scarlat și 
Virginica Shlț. care alături 
de colegele lor au reușit 
lună de lună de la începu
tul anului să-și realizeze 
sarcinile de plan, astfel in
cit după primul semestru 
brigada lor să fie decla
rată fruntașă în întrecerea 
socialistă. La plecare deși

Și

experiența și perseverența
sub un kilovat. O muncă, 
unde pe lingă o bună pre
gătire profesională sînt ne
cesare dexteritatea, 
unea și abnegația, 
dovedit de acest tînăr prin 
calitatea lucrărilor execu
tate în ultimii ani.

In hala de la etajul 
IPSRUEiM Petroșani 
află oain i minunați < 
depun sutlet, pasiune 
pricepere în munca ce 
desfășoară zi de zi.

nu trecusem prin fața tu
turor meselor de lucru din 
cadrul atelierului la o pri
vire mai atentă observăm 
că intr-un colț al halei, 
jos, stînd pe un scaun, a- 
.plecat asupra unei mese 
de lucru se află și un băr
bat. Peste cîteva clipe am 
făcut cunoștință. Era Mihai 
Pleiffer și el la rîndul lui 
șef de brigadă dar care la 
26 de an’ a devenit speci
alist în bcbinajul motoa
relor de puteri toarte mici,

pași- 
lucru

I al 
se 

care 
’ Și 

o

Organizațiile de partid, activ 
implicate în creșterea producției

(Urmare din pag. 1)

semnate mutații calitative în anii plini 
de avînt economic ai acestoi’ decenii. 
Dar, în spirit constructiv, așa cum însuși 
secretarul general al partidului a arătat 
cu mai multe prilejuri, în unele organi
zații din întreprinderile miniere conti
nuă să se manifeste neajunsuri. Este 
prima explicație a rămînerilor în urmă 
înregistrate la nivelul brigăzilor, sectoa
relor și întreprinderilor, unde a scăzut 
exigența comunistă față de modul în ca
re toate cadrele își îndeplinesc îndato
ririle ce le revin. Intensificarea muncii 
politice și întărirea exigenței în întrea
ga viață internă de partid sînt impuse 
în mod pregnant de cerința recuperării 
restanțelor și încheierii acestui an cu 
planul îndeplinit și, in mod deosebit, 
de sarcina majoră a Văii Jiului de a 
prelua creșterile de plan prevăzute pen
tru anul următor și pe întregul cincinal 
1986—1990.

Siluind înalta exigență comunistă la 
baza muncii de partid, a vieții interne 
de organizație, militînd cu abnegație 
și răspundere pentru promovarea spiri
tului novator și implicîndu-se activ în 
creșterea realizărilor, organele și orga
nizațiile de partid, toți comuniștii vor 
răspunde vibrantelor chemări ale parti
dului, ale secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea 
contribuției fiecărui colectiv la îndepli
nirea mărețelor obiective adoptate de 
Congresul al XlII-lea. In acest context, 
aportul Văii Jiului trebuie să fie ub- 
stanțial mai mare, pe măsura condițiilor 
create în unitățile extractive, și la ni
velul cerințelor acestei etape, colectivele 
de mineri fiind chemate să asigure rit
muri noi, superioare în activitatea <e o 
desfășoară, pentru întărirea continuă a 
bazei de materii prime și energeti e, a 
țării, pentru accelerarea dezvoltării mul
tilaterale a României socialiste.

.:•••> -V
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Peisaj geometric in reșe
dința de municipiu.

Foto: Al. TATAR

Investițiile
(Urmare din pag. 1)

anului 1985
tante lucrări de gospodări
re comunală și locativă, 
termoficare, un centru sto
matologic și o sală de 
curi sportive. Cum 
materializează aceste 
vestiții, precum și cele 

locală (59,8 
destinate re- 
obiective co- 
urma îndru-

a- 
de

jo
se 

în
de

Intr-una din zilele trecu
te, un grup de excursio
niști, lipsiți de cel mai e- 
lementar simț civic, au a- 
runcat resturi de țigări a- 
prinse, în mijlocul pădurii 
dintr-o zonă a orașului Pe
trila. De la această sursă 
s-a declanșat un incendiu 
care putea să fie devasta
tor, ținînd cont că tempe
ratura aerului, era foarte 
ridicată și bătea vîntul.

După scurt timp, flăcă
rile focului au devenit 
mistuitoare. Era pusă în 
pericol pădurea — parte 
din avuția noastră națio
nală. Imediat, locuitorii 
din împrejurimi au anun
țat cele două formații de 
pompieri ale minelor Lo
nea și Petrila; apoi a fost

aiiunțalâ și compania 
pompieri militari din 
troșani. Au sosit cele 
mașini cu echipaje, 
a fost imposibil de 
la locul incendiului.

de
Pe
trei 
dar 

ajuns
A-

ua formații și de un grup 
de cetățeni „înarmați" cu 
unelte specifice stingerii 
incendiilor de pădure au 
început o adevărată luptă

Lupta cu focul
tunci nu s-a stat pica mult 
pe gindun și s-a început 
escaladarea zonei. Fotul se 
înverșuna și mai tare, de
venind amenințător. Pă
durea cerea ajutoi. In lup
ta cu șuncile și dealul s-a 
urcat, contram onometru 
la locul incendiului. Grupa 
de militari ajutați de pom
pieri civili de la cele do-

cu stihiile locului. După 
cîteva ore de încleștare și 
de lupta eroică eu flăcări
le, oamenii au ieșit învin
gători, incendiul a fost lo
calizat și vilvataile s-au 
predat în fața voinței a- 
cestor oameni deosebiți.

Padurea începuse să fie 
liniștită și, parca printr-un 
grai anume. mulțumea

pentru ajutor oamenilor. 
Ion Mârguleseu, șeful for
mației de pompieri de la 
I.M. Lonea, subofițerul Ni
colae Ivănuș și grupa sa de 
militari, lucratori de 
miliția din 
nii Mărcu 
Androne, 
ii iș, l.azăr 
ții, după ore de luptă 
focul, 
zați de locul 
cu satisfacția 
plinite.

Nu putem
fără să incriminăm fapta 
acelora care, lipsiți de sim
țul civic și patriotic, 
pus

la
Petrila, cetățe- 
Boantă, Ion 

Nicolae Costi- 
Parasvhiv și al- 

CU 
s-au despărțit epui- 

mcendiului, 
datoriei im-

încheia însă

a'J 
în pericol pădurea.

Vasile BELDIE, 
coresp.

K

I
I

vă infopffifirp
DE LA OFIȚERUL STĂ

RII CIVILE aflăm că anul 
acesta, 4n Petroșani, au 
avut loc 820 de nașteri și 
200 
nou 
află
Berchi, cel de-al 
eopil al lui Vasile și Lucia. 
Cea mai tînără familie este 
cea a lui Mihai Ilciuc, 19

de căsătorii. Printre 
n ă s c u ț i se 
Călin Constantin 

cincilea

ani și a Anei Arad, 17 ani. 
(Gh.S.)

REPARAȚII. După cum 
ne informează maistrul 
Petru Ureche, din cadrul 
Oficiului municipal P.TT.R., 
astăzi se încheie reparați
ile capitale impuse de de
teriorarea cal ‘ 
lefonice de 
blocurilor turn 
partea de jos a 
publicii. (M.B.)

POVEȘTI. Unitatea nr. 
2 Petroșani de înregistrări 
muzicale pe benzi și case
te nu îi neglijează nici pe 
cei mici, cărora le oferă

la subsolul 
situate țn 

străzii Re-

dramatizâri după povești
le care fac farmecul copi
lăriei. Dintre noutățile de 
ultimă oră recomandăm 
„Harap Alb", după Ion 
Creangă, „Sindbad marina
rul", după „1001 de nopți". 
„Albă ca zăpada" și „Că
suța din pădure", după 
Frații Grimm. De subliniat 
că dramatizările sînt inter
pretate de actori de pres
tigiu ai scenei românești 
și că sînt semnate de bi- 
necunoscuți scenariști și re
gizori. (S.B.)

AM SURPRINS la mun
că patriotică întregul co-

lectiv
Bijulerii-Parfumerie de la 
„Hermes", Se spălau gea
muri, se reașezau vitrine
le, iar trotuarul din fața 
magazinului strălucea ca o 
„nestemată". Așa, da 1 Gri
ja față de cumpărător 
pleacă de aici, de la felul 
tn care
(A1.H.)

SINT
cere
din centrul
Șoferii, dar mai ales pie-

al magazinului de

acesta este primit.

IN CURS de refa- 
marcajele rutiere 

municipiului

subordonare 
milioane lei) 
alizării unor 
merciale ? In 
mării și coordonării 
cordate antreprizelor 
construcții de către comi
tetul și birourile executive 
ale consiliilor populare, 
folosirii i omanaamenta

ior săptămînale, conlu
crării cu beneficiarii, pro- 
iectanții și constructorii în 
cunoașterea și rezolvarea 
problemelor ivite pe șanti
ere s-a reușit să se impri
me un ritm mai susținut 
lucrărilor de construcții- 
montai. In acest fel s-a 
asigurat ca investițiile con
siliului popular să fie re
alizate pe semestrul I în 
procent de 90,6 la sută. 
Dar, s-a apreciat în sesi- 
uiy’, această cotă de reali
zare a investițiilor sociale 
nu e deajuns. Deși la 
construcția de locuințe 
planul valoric a fost de
pășit cu 20,2 la sută. în 
cele șase luni, realizările

■ - ’ sînt
de 

planifi- 
în

1 
de

la planul fizic nu 
corespunzătoare, față 
300 apartamente 
cate pentru a fi date 
folosință în 
realizîndu-se 
apartamente, 
întîrzieri in 
crărilor de investiții social- 
culturale se înregistrează și 
la cele din planul C.M.V.J. 
(99 apartamente in blocu
rile de intervenții din o- 
rașul Petrila și 24 aparta
mente în comuna Aninoa- 
sa), la cele în execuția 
A-C.C.F. Petroșani (2 blocuri- 
în comuna Banița), la o- 
biectivele comerciale (ma
gazinele generale din U- 
ricani și Aninoasa, hala a- 
groalimentară Lupeni etc),

semestrul 
doar 122

Nerealizâri,
execuția lu-

la lucrările 
re comunală 
pluvială și epurarea 
uzate, baza 
Lupeni, lucrările de ter- 
moficare etc). Sînt -ie ase
menea, întîrziate lucrări
le de execuție a fațadelor 
(la 22 blocuri și 712 a- 
partamente) și de sistema
tizare pe verticală, ceea ce 
constituie o piedică 
desfășurarea 
gospodărire și 
țâre în noile 
de locuințe neputindu-se a- 
menaja

Sesiunea a cerut 
1 iilor populare, an 
zclor de construcții, 
neficiarilor de 
ca în lunile 
tembrie să-și 
eforturile să 
cele mai energice m 
pentru impulsionarea 
mului lucrărilor. înd 
nirca stadiilor fizice 
nificate, recuperare 
minerilor h urmă 
a se asigur, realizarea in
tegrală 
cest an, 
men a 
triale și 
același timp accentul 
fio pus și pe îmbunătățirea 
calității lucrărilor (mai a- 
les la blocurile do 1 , uin- 
țe) de investiții, unde se 
onstată multe neajunsuri. 

Aeționînd pentru cp area 
condițiilor necesare reali- 

planului fizic de lu- 
pentru asigurarea 

muncă, utilaje și 
antreprizele de 
și beneficiarii

de gospodări- 
(canalizarea 

apelor 
de producție

în
acțiunilor de 

înfrumuse- 
ansambluri

zonele verzi 
eonsi- 
li epri- 

be- 
investiții 

august-sep- 
coneentreze 
întreprindă 

âsuri 
rit- 

. ?pli- 
pla- 

■a ră-
s-nt u

a planului pe a- 
predarea in ler- 
obiecti velei- ii dus- 
social-cuiturale. In 

să

zării 
crări. 
forței de 
materiale, 
construcții 
să întreprindă tot ce este 
necesar, în perioada r; ia
să din 1985 pentru crearea 
frontului de lucru aferent 
obiectivelor de investiții 
din planul pe anul viitor. 
De altfel, pentru înfăptu
irea tuturor acestor erin- 
țe, care condiționează rea
lizarea integrală și la ni
vel calitativ corespunzător 
a planului de investiții 
acest an, sesiunea consi 
lui popular a adoptat 
cuprinzător program 
măsuri.

pe 
iu- 
un 
de

tonii sînt rugați să le res
pecte. (Al.H.)

LA STADIONUL „JIUL" 
lucrează în 
amenajarea 
sportive un 
de elevi de 
Matematică 
Petroșani, | 
dernul nostru 
sportiv să arate 
elegant. (Al.H.)

EDILITARA.
celor care se ocupă 
buna gospodărire a orașu-

aceste zile la 
unor noi baze

i număr de
■ la Liceul 

și Fizică 
pen tru ca

complex 
cit mai

Sugerăm
cu

65 
de 

din 
mo-

lui nostru să studieze po
sibilitatea amplasării u- 
nor coșuri pentru hîrtii în 
noul cartier Petroșani- 
Nord. Altfel este păcat de 
străduința locuitorilor de 
a face din acest cartier o 
„bijuterie' 
(Al.H.)
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I
I
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Rubrică realizaatâ de 
DIACON U

a municipiului.
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Ample manifestări politico- 
educative, cultural-artistice

și sportive
în- 

una
ee- 

via-

ce-

Ziua minerului se 
scrie în fiecare an ca 
dintre evenimentele 
le mai importante în 
ța Văii Jiului.

Sărbătoarea lor, a
lor ce scot la lumina 
zilei cărbunele din a- 
dîncuri pentru a da pa
triei cocs și energie se 
constituie ca un eveni
ment politic de impor
tanță majoră pentru toți 
minerii țării, prilej de a 
face un bilanț rodnic al 
activității depuse atît sub 
aspectul direct al produc
ției cît și în celelalte ca
pitole ale vieții sociale. 
Sînt relevate cu acest pri
lej împlinirile în muncă 
precum și hotărîrea tu
turor minerilor de a tra
duce în fapte hotărîrile 
partidului, indicațiile se
cretarului său general, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu. Minerul de o- 
noare al țării.

In acest 
rea Zilei 
desfășoară 
va zile de
al P.C.R. și activului 
trai de partid consacrată 
împlinirii a 20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului, adevărată te
melie a României socia
liste, Congres care, prin 
voința unanimă a comu
niștilor. a întregii țări 
a adus în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Fiul col mai 
iubit al națiunii noastre. 
Minerii își vor siroâtori 
ziua sub puternica im
presie a Apelului Plena-

an, 
minerului 
la numai 
la Plenara

sărbătoa- 
se 

cîte- 
C.G. 
cen-

iei C.C. al P.C.R. adresat 
comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, docu
ment politic vibrant îzvo- 
rîl din dorința 
țări de a păși,
ducerea partidului, a 
cretarului său 
tovarășul 
Ceaușescu. 
luminos al 
lui.

întregii 
sub con- 

se- 
general, 

N i c o 1 a e 
pe drumul 
comunismu-

in întînipinarea 
„Zilei minerului"

In acest climat de pu- 
ă 1 efervescență po

litică minerii Văii Jiu
lui sînt hotărîți să dea 
producții sporite, săptă- 
mîna 5—11 august fiind 
declarată „Săptămîna re
cord în producție", 
vînd în vedere 
tea îmbunătățirii 
nente a condițiilor, 
creșterii 
cii, pe parcursul i 
iași săptămîni vor 
loc concursuri de 
.Cine știe, cîștigă**, 
teme de protecție a 
cii.

Eroicele lupte din 
1929 de la Lapeni 
transformările 
mentale din 
viața minerilor — 
țele împliniri ale 
tor ani, pe care cu 
mîndrie patriotic 
mim „Epoca 
Ceaușescu" -

A- 
necesi.ta- 

perma- 
a 

securității mun- 
acele- 

avea 
■ tip 

pe 
mun-

anul 
ca și 

funda- 
munca și 

măre-
aces- 

i vie 
îi nu-

Nicolae
vor fi re

levate în simpozioane 
expuneri ce vor fi orga
nizate in toate întreprin
derile miniere, precum și 
la nivelul orașelor; vor 
avea loc de asemenea, 
în organizarea Comite
telor U.T.C. întîlniri ale 
tinerilor cu mineri frun
tași și veterani ai mine
ritului din municipiu.

AcțiuTle vor ti urma
te de adunări festive și 
spectacole susținute de 
cunoscutul ansamblu ar
tistic a] T'.G.S.R. „Rapso
dia Română" din 
rești și formații 
ce de amatori 
Jiului.

Duminică. 11 
la monumentul 
peni *29“. ca 
an, oamenii 
municipiu vor aduc» 
magiul lor eroilor 
neri căzuți în moța 
tru drepturi politice 
socii.le.

Zonele de agremnet își 
vor aștepta oaspeții în
tr-o atmosferă de sărbă
toare. vor avea loc 
tractive : 
aer liber, 
tive.

O zi de 
zi pe care 
fie o zi a 
adevărată răsplată 
tru munca eroică 
abataje și grde'ii 
re ei, minerii, o 
zi de zi pentru a 
triei cit mai mult 
ne cocsificabil si energe
tic.

Și

Bucu- 
artisti- 

din Valea

august, 
din ,Lu- 

în fiecare 
muncii clin 

o- 
mi- 
pcn-

Și

spectacole
întreceri spor-

sărbătoare, 
o dorim

I u< uriei
pen- 
din 

pe ea- 
depun 
da pa- 
cărbu-

Eveniment editorial

Invitat it; la meditație
astfel naștere mi- 

maxime, 
de duh, cu 

fiindcă izvo- 
se răfuiește cu . 
sau - atitudini 

mai poluea- 
care, in- 

nu dispar după a- 
judecată de va- 

(„Gestionari, jir iți

e
X

lapidar, dar 
timp plastic, a 
din vremuri i- 

dc-a lungul

Limbajul 
în același 
avut priză 
memoriale, 
secolelor au făcut vogă ce
lebre cugetări, butade, 
panseuri, scriitorii gnomici 
sînt la modă și astăzi, 
chiar dacă unii cultivă 
doar jocuri lingvistice sau 
rebusistice, ori doar „afu- 
risisme**, vorba maestrului 
T idor Mușatescu.

Valeriu Butulescu, con
secvent colaborator al zia
rului nostru, si-a făcut, re
cent, debutul literar cu o 
astfel de carte — „Oaze de 
nisip**, etalînd ambiții mai 
mari decît cele rezervate 
geniului. Atentul observa
tor al vieții reintroduce 
îo retorta logicii expresii 
ban? le, tnnobilîndn le prin 
verbul sau metafora saga 
ce, invitația la gîndire con
duce, nu odată, spre o mo
rală inedită Amănuntul co
tidian sau științific, tezau
rul de proverbe și expre
sii populare sînt reinvesti-

gate, iau 
nifabule, 
v o r b 
iz cinic
ditorul lor 
mentalități 
morale, care 
ză spiritul, dar 
fierate, 
coastă... 
lcare 
la loto ! Soarta vă poate 
zîmbi în mod oficial" ș i.) 
Uneori însă, cizelînd, au
torul devine prețios, ba 
chiar cantonează in locuri 
comune (, Teiul este 
miresmat. De aceea i 
rup crengile" etc). Structu
ra esopică, in parafraze 

’sau minifabule, ambiția 
maximei îl recomandă pe 
Valeriu Butulescu ca un 
potențial condei al prozei 
scurte, umoristice, iată de 
ce cele 208 cugetări mai 
profunde sau de suprafa
ță (majoritatea pui’i -ate 
in pagina duminicală a 
ziarului nostru, în cadrul 
rubricii „Cronica nerima- 
tă“ ajunsă spre nr. 200) 
trebuie privite ca un exer
cițiu 
mont 
muza 
întîia 
răm 
"a 
gaura cheii" 
țino Valeriu 
coasta se 
spectivă" 
but, judecind de 
retrospectiv, 
ie 
lă,

util, jn fel de trata- 
imunologî':. 
poeziei i-a 
oară 
deci,

„steaua

se știe 
sm îs 

autorulu": "pe 
parai razîndu-1 

prin 
'I1S-
„a- 

per- 
sa de de- 

acum... 
constitu- 
agrcabi- 

invită

privită
Fiindcă, 

Butulescu. 
cheamă 

.. Cartea

se 
într-o lectură 
mai mult chiar, 

la meditații.

Ion VULPE

Ansamblul artistic „Ra psodia Română*' — o pre zență constantă în mijlocul 
oamenilor muncii din Valea Jiului, cu ocazia Zilei, minerului.

NUMISMATICA o mărturie a istoriei 
multimilenare a patriei

Stăm de vorbă cu Petru 
Melha, numismat, unul 
dintre fondatorii secțiunii 
Petroșani a Societății Nu
mismatice Române.

— De cînd colecționați 
monede ?

— De prin 1932. Am în
ceput ca amator, pasiunea 
aceasta fiind izvorîtă din 
dragostea mea pentru is
toria patriei. Monedele sînt 
dovezile incontestabile 
istoriei mutimilenare 
poporului român.

— Sinteți membru 
S.N.R. din 1959...

— Am început fără 
o inițiere. încetul cu
cetul, am deprins tainele

științei numismaticii, 
nele cercetării istoriei 
intermediul
Dar numismatica nu 
numai 
o artă, 
are la 
gostea

De-a 
de ani

tai- 
prin 

monedelor, 
este 

o știință; ea este și
și asta pentru că 
bază pasiunea, dra- 
pentru frumos, 
lungul a peste 50 
mi-au trecut prin

ale
a

nici 
în-

H. DOBROGEANU

Claudia Șponor — un talent real, o prezență Ia 
cel mai înalt nivel pe scena etapei republicane a Fes
tivalului Național „Cîntarca României*'.

FLORI DE MINÂ“ ui cenaclu literar
Un suflu poetic nou, cuprins de fiorul creației — 

idta numai în citeva cuvinte ce înseamnă cenaclul 
„Flori de mină" din Uricani in viața 
nicipiului. Oameni — majoritatea lor 
abatajele și galei iile minelor Uricani 
Brazi sau desțelenitori ai cărbunelui 
Cîmpu lui Neag. creatorii 
lui
Țigăntele — dovedesc 
tării în litere a unei 
româneasca.

mu
ci e 
de

membri ai ccnaclu- 
„Flori de mină", condus de poctul-muni itor Ion 

a avea forța necesară sculp- 
poezii — columnă de simțire

(Al.H.)

M I N E R U L

INTERVIU

mină multe monede, colec
ții întregi fiind donate de 
mine muzeelor din Petro
șani, Deva, Tg. Jiu, altor 
instituții interesate. In pre
zent mai am peste 300 de 
monede, pe care le voi lăsa 
tot unui așezămînt muzeal. 
Monedele sînt dovada eloc
ventă a continuității ele
mentului daco-roman pe 
pămîntul românesc și, cred 
eu. ar trebui ca în cadrul 
orelor și cercurilor de is
torie elevii să fie îndrumați 
spre studiul acestei științ >.

— Ne-ați vorbit cu alt 
prilej despre numismatică 
și folclor.

— Intr-adevăr, numisma
tica se interferează cu et
nografia și folclorul. Sal
bele de piept, de gît, po
doabele de cap, elemente 
ale costumului nostru popu
lar fac și obiectul cercetă
rii numismatice Eu m-am 
considerat și mă consider 
un fiu al Văii Jiului Aici 
trăiesc do la 5 aniv Mi-a- 
mintesc în fiece clipă Vul-

ps deplin afirmat
De veghe

Mi-aplcc Innpla 
peste șoaptele nopții 
și deslușesc lreamătul 
clipelor
in fibra palmei, 

rotunjind 
rostul cuvintelor, 
orașul respiră 
somnul copiilor —

vis suveran

Nu sînt nici
mai

încleștarea dală cu granitul 
făuresc Olitnpul meu.

Urcînd mereu către adîne 
Mă simt stăpîn pe tainici ere 
Și nu-s Atlas nici Prdmeteu, 
Sînt bărbăție și putere.

Deși-s
Prin
Îmi

mit și
sus ca

j cei dragi mereu voi fi
ce se na.ște din sudoare

să Jur, ca Prometeu, 
iruiesc un bulgăre de soare.
Prin palma mea luceferi curg 
Din palma mea lumini țișnesc" 
•Columne se înalță-n timp 
Simbol a tot ce-i românesc.

Sever Constantin RĂDUICA
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canul 
mele, mi-amintesc 
Jiului de altădată, cu căsu
țele ei de colonie mineneas- 
că; am 
la mina 
git încă 
popular 
dar nu 
la el. ‘Am luat țara în lung 
și-n lat, clin Suceava pînă 
fn Banat, din București și 
pînă în nordul Transilva
niei, căutînd să reconsti
tui piesele numismatice 
din folclor, mergînd din a- 
proape în aproape.

— Sinteți amintit, prin 
valoarea exponatelor do
nate de dv., în lucrările de 
specialitate ale S.N.R. și 
Academiei Române.

— Am donat muzeelor 
piese care au intrat astfel 
în comoara istorică a pa
triei. Ca membru a S.N.R. 
am participat la mtîlnirile 
desfășurate la nivel națio
nal ale numismaților, 'iar 
din 18 oetombrie iiPO am 
reușit să înființez alături 
de oițiva entuziaști, filiala 
Petroșani a S.N.R Pentru 
mine cercetarea numis
matică a devenit — iată 
colecționez de 5.3 de ani —■ 
adevărata mea viață. A- 
daug noi piese, plachete 
jubiliare, fiecare dintre ele 
fiind purtătoarea unui me
saj de importanță istorică, 
o mărturie a transformă
rilor care au loc în viața 
oamenilor și, în același 
timp un simbol viu el 
pulsației permanente, tre
pidante, aș spun ’, al vieții 
oamenilor Văii Jiului.

orașul copilăriei
Valea

ieșit Ia pensie de 
Petrila. Am îndră- 
de copil costumul 
din Valea Jiului, 
m-ara oprit numai

Interviu realiz.it de 
H. ALEXANDRESCU

PREMIU
In cadrul concursului de 

creație 
pație 
desfășurat la Surduc, 
județul Timiș, 
„Miner-club 2001“ 
troșani a obținut 
mos succes, 
cursului, din care au 
parte Dan Ursulcanu 
Camelia 
partea 
Române, 
ronov din partea 
ziunii și 
din partea 
ia a decernat 
din Petroșani
’T-lea. Au fost 

Liviu Pîrțac 
dreanu, 
lia Anița, 
eist, toți trei membri 
cenaclului. (Al.II.)

literară de antici- 
tehnico-științifică 

în 
cenaclul 
clin Pe
lin 

Juriul
fru- 
eon- 
făcut

Și 
dinSăncscu,

Radiodifuziunii 
Alexandru Mi-

Televi-
Angela Popescu, 

ziarului Seînte- 
cenaelului 

premiul al 
prozeliți 

și Angel Co- 
studenți, Came- 

laboranl-farma- 
al

i

realiz.it
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat 
crucișătorul „ Muntenia“

(Urmare din pag. I)

le, a prezentat raportul.
O gardă alcătuită din 

marinari a prezentat o- 
norul.

S-a intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Unitățile vizitate aveau, 
în această dimineață, un 
aspect sărbătoresc. Por
tretul conducătorului par
tidului și statului se afla 
încadrat de drapele roșii 
și tricolore. Era înscrisă 
calda urare „Trăiască 
Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. De 
asemenea, erau marcate 
cele două decenii de la is
toricul Congres al IX-lea 
al P.C.R., care a ales pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în suprema func
ție de conducere în partid, 
inaugurîndu-se cea mai 
strălucită perioadă din is
toria patriei.

Un mare număr de os
tași ai marinei militare se 
afiau aliniați în incinta u- 
nităților, precum și pe 
puntea navelor situate în 
radă.

Tovarășului Nicolae Ceausescu i s-a înmînat cea
9 »

mai înaltă distincție olimpică
(Urmare din pag. D

tă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvol
tarea mișcării sportive și 
olimpice din România, a- 
rătînd că a avut ocazia să 
cunoască nemijlocit parti
ciparea de masă, entuzias
tă, a tineretului din țara

MOSCOVA Activități ale delegației române la
Festivalul

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— La Moscova au conti
nuat, vineri, manifestări
le celui de-al XlI-lea Fes
tival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, amplă 
acțiune ce se înscrie în 
contextul marcării Anului 
International al Tineretu
lui.-

In cursul zilei, a avut 
loc o întîlnire prieteneas
că între delegația tinere
tului român și delegația ti
neretului Ungar prezente 
la festival.

Cu acest prilej a luat cu
vîntul tovarășul N i c u 
Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
G.C. al U.T.C., conducăto
rul delegației tineretului

BUENOS AIRES 2 (A-
gerpres). — Pacea înseam
nă încetarea cursei înar
mărilor și înlăturarea pe
ricolului unui holocaust 
nuclear ce s-ar solda cu 
distrugerea planetei noas
tre — a arătat președinte
le Argentinei, Râul Alfon- 
sin, într-un discurs rostit 
Ia Buenos Aires. Sublini
ind necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice 
și politice mondiale, rela
tează agenția E.F.E., șeful 
statului argentinian a a- 
preciat că atîta vreme cît 
prăpastia dintre popoarele

In cadrul vizitei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
le-au fost înfățișate reali
zări recente ale construc
ției navale din țara noas- 
t.-ă.

La chei se afla ancoraf 
un ciucișător, avînd arbo
rat, în cinstea sosirii co
mandantului suprem, ma
rele pavoaz.

înainte de a se urca la 
bordul crucișătorului, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, în fața unei 
machete, caracteristicile 
tehnice și funcționale ale 
acestei noi nave.

Tineri ofițeri au oferit 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, semn al 
profundei prețuiri și con
siderații purtate de ostașii 
marinei noastre militare.

A avut Ioc un moment 
emoționant. In aplauzele 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat 
panglica inaugurală a a- 
cestei nave, pe care a de- 
numit-o „Muntenia". In con
tinuare, a fost vizitat cru
cișătorul, care răspunde, 

noastră la manifestările 
sportive din cadrul „Daci- 
adei“. In încheiere, pre
ședintele Comitetului Inter
național Olimpic a spus i 

Domnule Nicolae 
Ceaușescu, președinte al 
Republicii Socialiste Româ- 
Pia, ca o recunoaștere a 
meritelor dumneavoastră 
eminente la cauza sportu

Mondial al Tineretului și Studenților
din țara noastră, care a 
prezentat aspecte esenți
ale din munca și activita
tea tineretului român, des
fășurate alături de între
gul popor, pentru înflori
rea multilaterală a patriei 
pe coordonatele socialis
mului și comunismului.

Luînd cuvîntul, Csaba 
Hamori, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist (K.I.S.Z.) din 
R.P. Ungară, s-a referit la 
activitatea desfășurată de 
tineretul ungar pentru 
transpunerea în- viață a 
hotărîrilor de partid și de 
stat privind edificarea so
cialismului în țara vecină 
și prietenă.

In cadrul întîlnirii prie
tenești, a avut loc o con
vorbire între conducătorii 

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

bogate și cele sărace se a- 
dîncește continuu și atîta 
timp cît nu va fi dreptate 
pentru toți în toate regiu
nile lumii nu va fi posibi
lă nici pacea.

★
TOKIO 2 (Agerpres). — 

La Hiroshima, oraș asu
pra căruia în urmă cu a- 
proape 40 de ani a fost 
lansată prima bombă ato

prin concepție și echipa
ment, prin calitatea exe
cuției, tuturor cerințelor, 
numărîndu-se printre cele 
mai mari și moderne nave 
ale marinei noastre milita
re.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost invitați 
să cunoască diferitele com
partimente ale navei, pre
cum și tehnica de luptă cu 
care este înzestrată.

De pe puntea superioară 
se puteau vedea, într-o 
impresionantă panoramă, 
nave ale marinei militare 
acostate la țărm — cele 
mai multe construite în 
ultimii ani — care aveau 
ridicate marele pavoaz și e- 
chipajele la bord, prezen- 
tînd onorul comandantu
lui suprem. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 
prezentate detalii privind 
caracteristicile tehnice șl 
de luptă ale acestor nave, 
în strînsă conexiune cu 
misiunile ce le pot înde
plini.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări condu

lui mondial și a fidelității 
dumneavoastră față de i- 
dealul olimpic, am marea 
onoare de a vă decerna 
„Ordinul Olimpic de Aur“.

Mulțumind pentru dis
tincția acordată, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU;

Cuvîntarea a fost urmă
rită cu deosebit interes și 

celor două organizații, în 
cursul căreia s-a evocat 
cursul ascendent al relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre U.T.C. și 
K.I.S.Z. în spiritul rapor
turilor ste tornicite între 
P.C.R. și P.M.S.U., al înțe
legerilor româno-ungare la 
nivel înalt.

In încheiere, pârtiei- 
panții au urmărit un fru
mos spectacol, prezentat la 
clubul național român, de 
tineri soli ai artei româ
nești și ungare.

*
Vineri, zi dedicată tine

retului din țara-gazdă, gru
puri de tineri români au 
participat la numeroase 
manifestări politice, cul- 
tural-artistice și sportive. 
Au fost organizate întîl- 

mică, s-a deschis vineri o 
conferință internațională 
pentru interzicerea arme
lor nucleare. La lucrări 
participă delegații ale par
tizanilor păcii din 27 de 
țări și reprezentanți ai 
unui număr de 12 organi
zații internaționale.

In cuvîntul inaugural, se
cretarul general al Comi

cerii ministerului, cons
tructorilor de nave pen- 
trs rezultatele obținute și 
a cerut să se acționeze, în 
continuare, cu devotament șî 
abnegație, pentru moder
nizarea neîntreruptă a ma
rinei militare, a forțelor 
armate ale Republicii So
cialiste România, pentru 
ridicarea permanentă a 
pregătirii de luptă și poli
tice a tuturor ostașilor ță
rii.

Ministrul apărării na
ționale l-a asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
că marinarii, împreună cu 
toți militarii armatei noas
tre, sînt hotărîți să exe
cute întocmai ordinele 
comandantului suprem, 
să-și îndeplinească inte
gral și calitativ misiunile 
încredințate, să apere cu 
fermitate cuceririle revo
luționare ale poporului, 
independența suveranita
tea și integritatea terito
rială a scumpei noastre 
patrii — Republica Socia
listă România.

(Agerpres)

subliniată cu vii aplauze.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost felicitat 
cu căldură de cei prezenți 
pentru ordinul conferit.

In încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, 
cu președintele Comitetu
lui Internațional Olimpic.

niri ale delegațiilor prezen
te la festival cu membri 
ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., cu 
reprezentanți ai Comitetu
lui național sovietic pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, ai 
unor ministere, ins
tituții și organizații cen
trale. Totodată, s-a des
fășurat spectacolul de ga
lă al delegației sovietice 
la festival, manifestare la 
care au luat parte și 
membri ai delegației noas
tre de tineret.

Reprezentanții tinerei 
generații a României so
cialiste au avut, de aseme
nea, întîlniri cu delegații 
de tineret de diferite ori
entări politice, filozpfice 
sau religioase din nume
roase țări ale lumii.

tetului executiv al reuniu
nii, Keidzo Sasaki, a sub 
iiniit că, în prezent, asu
pra omenirii planează pe
ricolul unui război nuclear 
și al militarizării Cosmo
sului. Trebuie să facem to
tul pentru ca cerul plane
tei ncasti e să fie veșnic 
senin. Adresăm tuturor 
luptătorilor pentru pace 
chemarea de a-.și uni efor
turile pentru preîntîmpina- 
rea războiului și pentru 
dezarmare — a declarat 
vorbitorul.

PROPUNERE

Se pare că la I.A.C.M.M. 
Petroșani nu prea există 
preocupări pentru res
pectarea regulilor de 
circulație, un condu
cător auto de basculantă, 
Ștefan Pricop, a plecat 
în cursă fără completa
rea documentelor nece
sare. Ce e drept, Ștefan 
Pricop a manifestat 
multă grijă față de pasa
gerii ocazionali, găzdu- 
indu-i în cabină. Cum 
abaterea s-a petrecut 
pe strada Ma- 
leea, propunem celor 
care se ocupă de indica
toarele de circulație să 
inventeze unul special 
pentru această stradă — 
„Interzis pentru condu
cătorii auto de la 
I.A.C.M.M.".

NEDUMERIRE

Argumentul, cum că 
„n-a știut", nu are creza
re pentru un profesionist 
al volanului, precum Io
sif David din Petrila. Pe 
scaunul din fața autotu
rismului proprietate per
sonală, el a așezat un co
pil de un an. Să fi uitat 
Iosif David cunoștințele 
din regulamentul de cir
culație în cabina auto
vehiculului proprietate 
de stat, care i-a fost în
credințat ?

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rămășagul; U- 
nirea; Horea; Parîngul: 
Nick Carter superdete-’- 
tiv.

LONEA: O lumină la 
etajul X.

ANINOASA: Mexicul
în flăcări.

LUPENI — Cultural: 
Fapt divers.

URICANI: Ziua Z.
N.R. Eventualele mo

dificări survenite în
programarea filmelor a--22 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Istrat 
Iosif, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nu
lă. (4092)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mene-

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLEGII de muncă de la I.U.M. Petroșani sint 
alături de colega lor Iacob Lucreția la încercarea 
grea pricinuită de pierderea scumpei sale fiice 

IACOB ANCA MĂRIA
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (4088)

SORA, cumnatul și nepoții sînt alături de Doi
na la încercarea grea suferită de dispariția fulgeră
toare a scumpului nostru

CHIRIAC CORNEL
Rămine veșnic în inimile noastre. (4090)

SOȚIA și copiii anunță împlinirea a 10 ani de 
cînd ne-a părăsit scumpul nostru sot si tată

MATEIAȘ ION
Amintirea lui va rămine veșnic vie în inimile 

noastre. (1087)

INVERS 
PROPORȚIONAL

Record de conducători 
auto, găsiți „chitrofoni- 
siți" la volan. Astfel, în 
mrejele lui Bachus au 
fost depistați, în ultima 
perioadă, pe raza muni
cipiului nostru: Mihăiță 
Lăzureanu (41 HD 3822), 
Stelian Valerică Poena- 
ru (31 HD 752), loan 
Rusu (09690 SB), Constan
tin Vlădău (31 IID 7873), 
și ’ llie Tăian (31 IID 
7834). Crescînd numărul 
celor din jurul paharului, 
a scăzut cel al mînuito- 
rilor volanului.

TRATAMENT

„Diagnosticul" trebuia 
să-l pună în gardă pe 
lean Măturar, autoturis
mul său proprietate per
sonală prezenta grave 
defecțiuni la sistemul de 
direcție și frînare, motiv 
pentru care lucrătorii de 
miliție au prescris... tra
tamentul adecvat, inclu
siv o pauză de convales
cență, atît autoturismu
lui cît și conducătorului 
auto. Altfel, cine știe, bo
lidul devenea pericol pu
blic, iar cu conducătorul 
auto se puteau întîmpla 
accidente grave.

$
Duminică, 4 august a.c., 

au drept de circulație 
autoturismele proprieta
te personală înmatricula
te sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

TV
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săp- 

tămînă (parțial co
lor).

14,10 Iulie —- cronica e- 
veaimentelor poli
tice.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19,50 Antologia umoru

lui românesc (VIII).
20,35 Film artistic (color). 

„Socrul".
Producție a 
diourilor 
slovace.
Telejurnal.
Mondovision 

lor).
închiderea progra
mului.

stu- 
ceho-

(co-
22,00

,10

22,30

goni Emil, eliberată de Fa
brica de Mobilă Petrila. O 
declar nulă. (4091)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Plic 
Vasilica, eliberată de între
prinderea de Confecții Vul
can. O declar nulă. (4086)
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