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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, simbătă, 3 august, a a- 
vut loc, la Neptun, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ai P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
Raportul privind îndeplinirea planului în 
industrie, investiții și comerț exterior în 
perioada 1 ianuarie — 31 iulie și în lu
na iulie 1985. S-a arătat că, deși pe an
samblu, s-a realizat un ritm de creștere 
relativ ridicat, rezultatele obținute în a- 
ceastă perioadă, într-o serie de sectoare 
importante ale economiei naționale, nu se 
situează la nivelul prevederilor planului.

Pornind de Ia această stare de lucruri, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a criticat cu severita
te lipsurile manifestate în activitatea unor 
ministere, care au condus la nerealizarea 
sarcinilor prevăzute în programele de 
producție, fapt ce a creat o serie de greu
tăți în buna desfășurare a activității e- 
conomicc. In mod deosebit s-a cerut con
ducerilor ministerelor petrolului, minelor, 
energiei electrice, precum și construcți
ilor de mașini, industriei materialelor de 
construcție și industriei ușoare să pună 
capăt, cu cea mai mare fermitate, lipsei 
de răspundere, de ordine și disciplină 
care se mai manifestă în aceste sectoare.

M u ii ca responsabilă, perseverentă a 
întregului colectiv — calea unică 

spre producții superioare
Pornind de la exigențele 

pe care le ridică economia 
națională în acest ultim an 
din cincinal, precum și sarci
nile de viitor în fața mi
nei Lupeni, ca principal 
furnizor de cărbune cocsi- 
ficabil, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii a dezbătut la un 
înalt nivel de exigență ac
tivitatea din primul se
mestru, măsurile ce se im
pun pentru ridicarea ex
tracției la cote superioare, 
ale cerințelor economiei na
ționale.

Adunarea a relevat preo
cupările și realizările în 
ceea ce privește întreține
rea și folosirea utilajelor și 
instalațiilor din dotare, 
dezvoltarea capacităților 
de producție, recrutarea și 
pregătirea forței de mun
că etc. S-a relevat, bună
oară, că în perioada anali
zată s-au pus în funcțiune 
8 noi capacități de produc
ție dotate cu complexe me
canizate, și susținere in
dividuală cu tăiere cu com
bina.

Desfășurate în spiritul o-

rientărilor și indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, formulate cu prilejul 
recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. și a activului cen
tral de partid, dezbaterile 
din cadrul adunării s-au

Adunarea 
reprezentanților 

oamenilor muncii de 
I.M. Lupeni

la

conducere. 
formulat cri-

oprit cu deosebită exigență 
asupra rămînerilor în ur
mă la principalii indicatori 
de plan, criticînd cu aspri
me neajunsurile din acti
vitatea colectivelor de sec
toare, a organului colectiv 
de 
S-au
tici la adresa neajunsurilor 
privind folosirea forței de 
muncă, a indisciplinei și, 
îndeosebi a formalismului 
cu care unii conducători ai 
procesului de producție se 
angajează să remedieze 
neajunsurile, să realizeze

Mineri de frunte ai Văii Jiului

l/n singur gind — cit mai 
multe tone de cărbune

extras suplimentar
Condițiile de muncă e- 

xistente la mina Paroșeni 
— mină considerată pe 
drept cuvînt etalon al
mineritului modern —
creează tuturor minerilor, 
tuturor formațiilor de lu
cru posibilitatea deplinei 
afirmări pe frontul căr
bunelui. Dorința de a- 
firmare, pe care brigăzile, 
o materializează zilnic în 
noi tone de cărbune ex
tras suplimentar planu
lui, constituie principalul 
mod de gîndire și acțiu
ne al minerilor, în 
textul în care țara 
nevoie de tot mai 
cărbune.

Printre brigăzile
s-au impus în ultima pe
rioadă de timp datorită 
rezultatelor obținute în 
muncă se numără și cea 
condusă de Gavrilă Me- 
saroș, din cadrul secto
rului I.

Beneficiind încă de la 
început de utilaje moder
ne, Gavrilă Mesaroș și or
tacii lui s-au aflat mereu (Continuare în pag. a 2-a)

printre fruntașii minei și 
ai Văii Jiului. Din aba
tajele frontale echipate cu 
tăiere și susținere meca
nizată, pe care le-a ex- 1 
ploatat în cei peste 6 ani • 
de cînd se află la condu
cerea acestei brigăzi, au 
fost scoase la lumina zilei 
mii de tone de cărbune 
peste prevederile de plan. 
Numai în anul trecut, an 
în care mina a ocupat lo
cul I în întrecerea socia
listă pe ramură, Gavrilă 
Mesaro.ș și ortacii lui au 
extras peste sarcinile de 
plan 19 200 tone de căr
bune, adueîndu-și în a- 
cest fel prinosul faptelor 
lor de muncă la acest suc
ces deosebit pe care l-a 
obținut mina deschisă și 
dezvoltată în cei mai lu
minoși ani ai socialismu
lui, ani pe care cu min- 
drie patriotică îi numim

Gheorghe BOȚEA

con- 
are 

mult

care

PROLETARI IAN TOATE TARILE, UNIȚLVAI

a 
in-

intr-un 
să se asi- 
sarcinilor

a cerut 
în-

astfel ca activitatea să reintre, 
timp cit mai scurt, în normal, 
gure realizarea în întregime a 
stabilite prin plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
guvernului, ministerelor, centralelor, 
t< eprinderilor să saluți» neze cu operati
vitate, cu deplină răspundere toate pro
blemele ce privesc îndeplinirea integrală, 
la nivelul stabilit, a prevederilor 
privind exportul, subliniind că 
aceasta este problema esențială a realiză
rii planului. Trebuie să se ia măsuri lio- 
tărite în vederea respectării riguroase 
contractelor încheiate cu beneficiarii 
terni și externi, pentru livrarea, la ter
men și în cele mai bune condiții de cali
tate, a tuturor produselor prevăzute.

Secretarul general al partidului a ce
rut, de asemenea, să se acționeze cu mai 
multă fermitate și consecvență pentru în
tărirea controlului de calitate în toate 
sectoarele de activitate, astfel încit nici un 
produs să nu poată ieși pe poarta fabri
cii dacă nu întrunește în modul cel mai 
riguros condițiile de calitate stabilite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că există toate condițiile pentru ca planul 
pe acest an să fie îndeplinit — și a cerut 
guvernului și Biroului Executiv al aces- 

(Continuare în pag. a 4-a) 

sarcinile de plan, fără a de
pune însă eforturile necesa
re pentru materializarea 
angajamentelor asumate. 'A- 
Semenea critici au fost a- 
dresate, bunăoară, conducă
torilor sectoarelor IV, V, 
VI, VII, VIII, I, care, în 
pofida repetatelor promi
siuni de redresare a pro
ducției, au încheiat pri
mul semestru cu însemnate 
rămîneri în urmă. De alt
fel, din cele 9 sectoare de 
producție, doar două (III și 
II) și-au realizat sarcinile.

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

CIVILIZAȚIA URCĂ MUNTELE
Ciorchinii roșii de poa

ma cîinelui au rămas su
verani pe culmile abrup
te, altădată împădurite, 
dar „bărbierite* 1 de fores
tierii lui Ion Curcan. Fa- 
sonatorii mecanici Ion 
Șandor, Ion Bardac, Mi
hai Boghean corhănesc cu 
drUjbele lemnul, tractoriș
tii Gheorghe Crețu, Florca 
Ostafe îl transportă în 
drum. Un piept stîncos 
trebuie aruncat în aer, 
fiindcă împiedică traseul 
viitorului „brișinar* 1, așa 
numește șeful de brigadă 
funicularul FPN-500. In 
Gorganul, Copăcioasa, Gîr- 
bovina, deasupra confluen
ței Cimpii cu Cimpișoara 
muncesc cu spor, cu utila
jele moderne, cei 50 de 
oameni ai brigăzii, cotată (Continuare in pag. a 2-a)

Ion VULPE

Dialog despre noile modalități de creștere a producției de cărbune extras 
de Ia mina Paroșeni. Protagoniști, mineri și cadre tehnice din cadrul sectorului I.
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In lumina vibrantelor chemări cuprinse în
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la

Plenara C. C. al P. C. R. și a activului
central de partid

Promovarea cu îndrăzneală a noului - temelia 
dezvoltării continue a mineritului

mineritul 
treaptă a

l

Cu două decenii în urmă, 
Văii Jiului se afla pe prima 
modernizării, făcea primii pași spre ver
tiginoasele prefaceri care aveau să ai
bă loc în cea mai luminoasă și rodnică 
perioadă din întreaga sa existență. Pri
vind retrospectiv marile înfăptuiri ale 
ultimilor douăzeci de ani avem revela
ția unor salturi calitative fără precedent 
în evoluția mineritului și care au atins 
cel mai înalt nivel, acum cînd am săr
bătorit împlinirea a două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea și de la ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului. 
Cele cîteva combine de abataj și de îna
intări, mașinile de încărcat, cei cîțiva zeci 
de metri de transportoare cu covor de 
cauciuc marcau acum douăzeci de ani 
începutul modernizării mineritului care, 
în aceste zile, dispune de o bogată do
tare la nivelul tehnicii mondiale de vîrf. 
Complexele mecanizate, instalațiile de 
perforat, combinele moderne de înaintări, 
stațiile telegrizumctrice și de degazarc, 
televiziunea industrială constituie nu
mai cîteva dintre realizările acestei e- 
poci, care face mîndria întregului popor 
— „Epoca Nicolae Ceaușescu**  —, sînt ro
dul viziunii științifice, profund realiste 

printre cele mai bune la 
U.F.E.T. Petroșani. Iarna, 
vara, înfruntînd vitregiile 
naturii, valorificînd supe
rior masa lemnoasă.

— Ion Curcan, ne lămu*  
rește șeful sectorului Lo- 
nea, ing. Gheorghe Tuda- 
rache, muncește ca fores
tier de aproape trei dece
nii. .Și-a format un exce
lent colectiv de muncă, 
meritele sale sînt recu
noscute și prin faptul că 
șeful de brigadă este vi
cepreședinte ale c.o.m. pe 
unitate.

Forestierii din această 
brigadă ciștigă bine, în 
medie 4 000—5 000 lei pe 
lună,, dar ce să faci în 
creierul munților, depar
te de civilizație ? z\jn co- 
borît așadar la cabana 

de la confluența Cimpii 
cu Cimpișoara să urmă
rim ai doilea „opt" al 
forestierilor. Am rămas 
de-a dreptul utuiți.

Svelta cabană, mai fru
moasă ca o casă de odih
nă, împrejmuită, la in
trare, străjuită de impu
nătoare porți sucevene, a- 
coperite cu etern ită. O 
ciupercă, decorativă, dar 
și pentru odihnă, înfiptă 
într-o rădăcină lăcuită de 
copac, care reproduce 
miezul de nucă sau mai 
degrabă circumvoluțiuni- 
le unui creier ultradotat; 
Un lac de acumulare care 
alimentează o microhidro-

a secretarului general al partidului, pri
vind dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice.

In magistrala cuvîntare rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. și a activului central 
de partid, tovarășul Nicolab Ceaușescu 
evidenția rezultatele remarcabile obținu
te de poporul român do la cel de-al IX- 
lea Congres al partidului, dar și direc
țiile de acțiune, în perspectiva înaintării 
României pe noi culmi de progres și ci
vilizație: „Acum, cînd încheiem bilanțul 
unei activități cu rezultate remarcabile 
și ne pregătim pentru o nouă etapă de 
dezvoltare a patriei noastre, să ne anga
jăm în mod solemn că vom păstra per
manent spiritul revoluționar în muncă 
și luptă, că vom acționa întotdeauna 
pentru înlăturarea a tot ceea ce este 
vechi și perimat, pentru perfecționarea 
continuă a societății noastre, pentru pro
movarea cu îndrăzneală a noului — a- 
ceasta constituind garanția sigură a tri
umfului comunismului in patria noastră, 
a înălțării continue a României po noi 
culmi de progres și civilizație".

(Continuare in pag. a 2-a)

EVOLUȚIE

decenii, Valea Plîn- 
Și nu era o nieta- 
era o tristă realita-

este în intenția

Doar mai vîrstnicii își 
amintesc: Văii Jiului i 
se mai spunea, acum cî- 
teva 
gerii. 
foră, 
te.

Nu
noastră să facem, aici, te
orii lingvistice. Ci doar o 
constatare reportericeas
că : dacă întrebi un tînăr 
despre Valea Plîngerii, 
îți răspunde cu o ridica-

INSCRIPȚII

I
i

re din umori, sau cu o re
ferire istorică de acum 
un secol și mai bine. In 
nici un caz nu-i trece 
prin minte că moderna 
sa așezare a purtat a- 
cest întristător nume. Ex
presia a devenit un arha
ism Foarte repede, nu
mai în cîteva zeci de ani. 
Și fenomenul nu este 
doar de esență lexicală. 
El este rodul unor pro
funde transformări soci
ale, a căror temelie le-a 
pus R:"'cluția de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimne- 
rialistă. ale căror strălu
ciri profunde le-a con - 
ferit perioada de fertile 
deveniri din istoria patri
ei. deci și a Văii Jiului, 
„Epoca Nicolae 
Ceaușescu* 1.

Acum, sub soarele lui 
"August strălucind pe ce
rul fără norii do fum do 
altădată. fosta Vale a 
Plîngerii a devenit o Va
le a Luminii, din adîncu- 
rile căreia combinele mi
nerești „recoltează" căr
bunele dătător de lumină.

C.T. DIACONU
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Amenajarea unor captări de apă
Ritmul intens de dez

voltare industrială a mu
nicipiului. mecanizarea lu
crărilor ■ din minerit au 
condus, și la creșterea 
bruscă a consumului de 
apă, pentru procesele de 
producție din întreprin
deri, pentru funcționarea 
complexelor mecanizate 
din abataje, pentru pre
pararea cărbunelui etc. In 
felul acesta, prin racorda
rea marilor consumatori 
la rețeaua de apă potabi
lă, capacitatea ei de sa
tisfacere a necesităților ce
tățenești și publice s-a di
minuat. Soluția? Pe de o 
parte, mărirea captărilor 
existente și construirea 
altora noi, aspect care 
este în curs de rezolvare, 
printr-un program special 
de investiții. Pe de altă 
parte, eforturi ale unită
ților productive pentru 
ca, prin amenajări pro
prii, să-și asigure necesa- 
rțll de apă pentru activi
tatea ce o desfășoară. 
Acest ultim aspect se do
vedește pe deplin eficient 
.și posibil. Posibil, pentru 
că prospectările și evalu
ările specialiștilor au de
monstrat existența unor 
surse satisfăcătoare, în 
c'liiar apropierea respecti
velor unități. Eficient, 
pentru că asemenea cap-

Munca responsabilă
(Urmare din pag. I) 

țări nu necesită mari in
vestiții, pot fi lâcute din 
materiale ieftine și nu cer 
rețele mari de aducțiune. 
Mai mult decît atît, se pot 
întreține ușor. Iată, deci, 
argumente care pledează 
în sensul derulării mai 
rapide a acestui program.

O inițiativă de larg 
interes cetățenesc

El și-a demonstrat deja 
avantajele — pentru a- 
cele întreprinderi ale Com
binatului minier ,,Valea 
•Jiului" care au făcut să 
apară pe „harta de apă" a 
municipiului asemenea 
captări la Aninoasa, Că- 
prișoara, Crividia, Lonea 
însumînd 100 de litri pe 
secundă, ceea ce nu este 
deloc puțin. Și ceea ce re
prezintă doar o parte din 

ceea ce s-ar putea construi.
In această priyință, exis
tă, cum se vede, o bună 
experiență (dar ea trebuie 
nu numai aplaudată, ci 
și urmată), proiecte adap
tabile diverselor situații 
specifice (autori: I.P.H. și 
I.P.M.C.); se cuvine ca 

țoale nivelele, pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, a răspunderii pentru 
respectarea programelor și 
tehnologiilor de lucru, pen
tru prevenirea avariilor. A 
slăbit disciplina pentru că 
nu s-a acționat cu fermita
te împotriva celor ce nu-și 
fac daloria, mai ales de că
tre maiștri; nu s-a stăruit 
pentru stabilirea de sar
cini precise personalului de 
regie, pentru pregătirea și 
policalificarea personalului 
muncitor, inclusiv a maiș
trilor.
•Avind toate condițiile teh- 
nico-materiale, prin întări
rea disciplinei, a responsa
bilității în muncă la toate 
nivelele, prin sporirea e- 
xigenței pentru respectarea 
tehnologiilor și folosirea 
din plin a timpului de lu
cru, colectivul minei — 
s-a subliniat în adunare — 
poite depăși neajunsurile, 
poate realiza în mod ritmic 
încă din luna-august sarci
nile de plan, asigurînd ast
fel recuperarea unei can
tități însemnate din res
tanța semestrului I. In a- 
cest sens, pe lîngă înfăp
tuirea programului de mă
suri adoptat in adunare, un 
rol deosebit va avea, 
ta brigadierul Mihai 
ga, ca si alți vorbitori, 
cerea din aceste zile 
programul de lucru conti
nuu, ceea ce va asigura în
tărirea climatului de ordi- 
ic și disciplină, desfășurarea 
în flux continuu a proce
sului productiv — premisă 
sigură pentru creșterea 
producției de cărbune la 
nivelul cerințelor actuale. 

ară- 
Bla- 
t re

ia

toate unitățile unde există 
asemenea posibilității să 
treacă neîntîrziat la de
mararea și finalizarea lu
crărilor. După cum ni s-a 
subliniat de către specia
liștii I.G.C.L., această în
treprindere are posibili
tăți, dacă este solicitată, 
să acorde asistență tehni
că. O poate face, bineîn
țeles, și pentru Vîscoza, 
unitate care are prevăzu
tă, chiar prin proiectul î- 
nițial de construcție, o a- 
semenea captare. Din pă
cate, ni se spune, investi
ția este mult rămasă in 
urmă, așa îneît alimenta
rea pentru desfășurarea 
procesului de producție se 
face tot din rețeaua de 
apă potabilă. Ceea ce es
te și neeconomicos și pă
gubitor pentru capacități
le destinate consumului 
cartierelor de locuințe, 
cantinelor, unităților de a- 
limentație publică etc. O 
situație care trebuie să 
dea de gîndit și aici și la 
alte unități unde sînt po
sibile și necesare amena
jările proprii. Pentru că 
inițiativele bune în acest 
sens nu trebuie să se o- 
prească într-un stadiu de 
început.

C.T. DIACONU J

Graba

Uricani, s-a grăbit, 
cu 15 minute mai 
Graba lui a făcut 
de oameni să ră-

Joi, 1 august a.c., condu
cătorul auto Ilie Băncilă de 
la A.U.T.L. Petroșani, a- 
vînd sarcina să efectueze 
ultima cursă (ora 24) cu 
autobuzul pe ruta Petro
șani — 
plecînd 
repede, 
ca zeci 
mină prin stații în aștep
tarea primului autobuz de 
dimineață, de la ora 4. Du
pă cum se vede, se adeve
rește încă o dată prover
bul cu „Graba...". (G.B.)

(Urmare din pag. I)

I

I

centrală. Manevrind un 
volan de tractor punem in 
mișcare instalația; ten
siunea, deși nu e nevoie, 
urcă pînă la 600 volți. Cu
rentul alimentează dormi
toarele (curățenie ca în
tr-un hotel de categorie 
speciala, mobilă stil, con
fecționată de forestieri), 
asigură funcționarea ate
lierului de forjă, a poli
zorului, pînă și în graj
dul cailor de tracțiuni e- 
xistă lumină. Acareturile 
impunătoare cuprind fî- 
narul, cotețe pentru porci, 
găini, cuști pentru iepuri, 
ateliere, magazii, maga
zinul alimentar.

— Noi le-am făcut pe 
toate, de prin ’81 încoace, 
în timpul liber. Cu micro- 
hidrocentrala mi-a picat 
fisa tot atunci; am făcut 
o roată de lemn cu pale
te. ca moara de apă; ba
rajul a fost prima oară 
din gard împletit acoperit 
cu pămînt, apoi l-am ci
mentat. Generatorul l-am

&

ssK'J

In cadrul U.E. Paroșcni 
un important loc de mun
că este Laboratorul AMC 
(Automatizări, măsură și 
control).

- Foto: AI. TATAR

(Urmare din pag. 1)i
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„Epoca N i c o 1 a e 
Ceaușescu".

In cele șapte luni care 
au trecui din acest an mi
nerii brigăzii au conti
nuat să se facă remarcați 
prin tonele de cărbune 
extras suplimentar. Pu- 
nînd în funcțiune în ul
tima parte a anului tre
cut un abataj frontal e- 
chipat cu susținere meca
nizată de fabricație ro
mânească. de tipul SMA 2, 
minerii din brigadă au 
obținut ritmic în acest an 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu 
3 500 kg pe post. Aceste 
depășiri la productivita
tea muncii au fost con
cretizate în realizarea li
nei producții suplimen
tare de peste 26 000 tone 
cărbune. Ce a condus la a- 
ceste succese ?

luat de la fier vechi, l-am 
rebobinat, funcționează ex
celent. Antena televizoru
lui a trebuit s-o urcăm pe 
culmea aceea înaltă.

Oaza de civilizație va

CIVILIZAȚIA
URCA MUNTELE

joc
la- 
un 

sus

ga- 
fo- 
s-o 
să

dispune de un feeric 
de lumini, în mijlocul 
cului va fi amenajat 
foișor suspendat, mai
va fi crescătoria de pești. 
Ciupercăria c aproape 
la. Cum apă e destulă 
restierii s-au gîndit 
„coboare" in cabană,
pună căzi, chiuvete, robi
nete și o uriașă mașină 
electrică de spălat, gin- 
dilă tot de șeful de bri
gada. Vasile Sîrbu, Vasi-

Promovarea cu îndrăzneală 
a noului

(Urmare din pag. D

Promovarea cu îndrăzneală a noului — aceasta 
a constituit și constituie firul călăuzitor .al activității 
desfășurate pentru ridicarea mineritului la nivelul e* * 
xigențelor impuse de dezvoltarea industriei roma
nești, a economiei noastre socialiste căreia trebuie 
să-i asigurăm cărbunele cocsificabil și energetic ne
cesar.

iar din totalul brigăzilor, 
aproape jumătate smt sub 
plan. Printre cauzele prin
cipale ale răminerilor in 
urmă la producția fizică o 
constituie, a fost vizată, ne- 
realizarea productivității 
muncii planificate pe între
prindere decît în proporție 
de 90,4 la sută, nefolosirea
la capacitate a utilajelor - 
moderne din dotare, exis
tând rămîncri în urmă a- 
tit la indicatorul extensiv 
cît și intensiv. O cauză 
principală a rezultatelor ne. 
mulțumitoare o constituie, 
totodată, depășirea conți
nutului de cenușă al cărbu
nelui extras cu 6,1 puncte, 
ceea ce a determinat rebu- 
tarea unei cantități de
113 680 tone cărbune; eu
aceste pierderi, adăugate la 
rămînerile în urmă față de 
planul de producție, minu
sul minei pe semestru) I se 
cifrează la peste 216 000 to
ne, ceea ce se repercutează 
în mod negativ și asupra 
indicatorilor de eficiență.

Este o situație total ne
corespunzătoare, consecință 
directă a indisciplinei, a 
delăsării, a faptului că nu
meroși oameni nu-și fac 
datoria. Referindu-se la 
neajunsurile în stilul de 
muncă al unor cadre de 
conducere, la indisciplina 
în rîndul unor formații de 
lucru, mai mulți vorbitori, 
intre care Mircea Șuba, șe
ful sectorului NI, Victor 
Bolosin, inginer șef electro
mecanic, ing. Dumitru Dăn- 
ciulescu, director tehnic, 
s-au referit la necesitatea 
concentrării eforturilor, la

Minerii, inginerii, tehnicienii, colectivele de cer
cetători și proiectanți au înțeles înalta chemare a 
secretarului general al partidului de a promova u 
îndrăzneală no ii și au trecut la acțiuni hotărîte, e- 
ncrgice. Acei.stă cale, trasată cu clarviziune de se
cretarul general al partidului, este deosebit de im
portantă pentru sporirea productivității muncii, te
melie de necontestat a creșterii producției de căr
bune extras Dar totodată, promovarea noului nu 
presupune numai revolutionarea domeniului tehnic 
și tehnologic, ci și o dinamică revoluționară a orga
nizării procesului de producție, a pregătirii și per
fecționării forței de muncă pentru că, numai în fe
lul acesta, se pot asigura un echilibru, o corelare 
judicioasă și rodnică a tuturor factorilor care tre
buie și vor conduce la dezvoltarea mineritului, la 
sporirea producției de cărbune, ia creșterea bună
stării poporului. Or pentru materializarea acestor idei, 
orientări și direcții de acțiune este necesară acțiunea 

conștientă și responsabilă a fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii.

Un singur

In primul rind oameni 
care au înțeles < ă munca 
lor este cotată la adevă
rata ei valoare și au ac
ționat în consecință. De 
fapt toți urmăresc același 
lucru — să extragă cît mai 
mult cărjune și să reali
zeze retribuții cît mai 
mari. Or, pentru aceasta 
utilajele din dotare tre
buie menținute în per
fectă stare de funcționa
re, de aceea fiecare din 
schimburile conduse de 
Florea Voicu, Mihai Băr- 
băcaru, Eugen Mălăștean 
și Costică Coroi execută 
lucrări de revizii și repa
rații de bună calitate la 
transportoare, combină de 
abataj și susținere me

le Coșcotin, Vasile Prun- 
deanu, Constantin Solca- 
nu și alții sînt tîmplari 
și lăcătuși de. elită, cînd 
e vorba de confortul lor, 
imaginația și hărnicia re
zolvă totul.

■— Păi, aici e casa noas
tră, subliniază cu mîndrie 
șeful de brigadă pledoaria 
concretă pentru civilizație.

„Cocoșii" fermei anunță 
poate schimbarea vremii, 
deocamdată însă dranița 
ciupercii sclipește în soa
re aidoma penajului lor. 
Pe o culme „bărbierită", o 
Scufiță Roșie culege fragi, 
e Ana Maria Tabacu, re
cent premiantă a clasei 
a Il-a a unui liceu bucu- 
reștean, o talentată violo
nistă. A venit la unchiul, 

canizată. Totodată, tre
buie amintit faptul că în 
rîndu] brigăzii lucrează 
mineri policalificați pen
tru care utilajele din do
tare nu mai au secrete. 
Pentru aceasta șeful de 
brigadă a adunat în jurul 
lui mulți tineri pe care 
i-a învățat tainele aces
tei meserii și totodată Ie-a 
creat toate condițiile pen
tru a Urma cursurile șco
lii de calificare. Zamfir 
Niehifor, Iosif Ban, Va
lentin Pop și de ce nu 
Costică Coroi (șef de 
schimb) sînt doar cîțiva 
dintre cei care au fost 
mai întîî „ucenici", în a- 
ceastă brigadă, iar acum 
au devenit „calfe" pentru 
mai tinerii lor ortaci cum 
sînt Constantin Necioiu. 
Vasile Nistoroiu și Gavrila 
Rus care încearcă să des
lușească tainele acestei 
meserii bărbătești.

1
I

■î

de mai 
și

» 
j
I

nea Ion Curcan, să-și pe
treacă vacanța. Aici e 
mai frumos ca la Predeal 
și nu-i lipsește nimic. La 
un fagure de miere, 
de la apicultorii 
jos, poate vom pune 
noi cîțiva stupi", ascul
tăm glasul molcom a) mol
doveanului Ion Curcan, 
îngînat doar de clipocitul 
t'impei și Cimpișolirei. 
Din cerdac, cabaniera Vic
toria Drui ne îmbie la o 
afinată „de Gîrbovina", 
marcă veritabilă, din care 
nu gustă prea mulți. Ma
rin Pădure, nume pre
destinat pentru un șofer 
do munte, consultă moto
rul TV-ului, drege „o bă
taie". E vremea să pără
sim insula de frumusețe, 
care îmbină patriarhalul 
cu civilizația.

— „Omul sfințește lo
cul", ne pecetluiește glo
durile maistrul Ion Ulici. 
Dacă și la alte cabane ar 
fi astfel de gospodari, 
fiindcă apă și lemn sînt 
berechet I

IN CASA NOUA. 62 de 
familii din Lupeni se vor 
muta, zilele acestea, în < a- 

Evenimentul estesă noua.
ocazionat de darea in fo
losință a blocului 
amplasat pe bulevardul Pă
cii, bloc 
tamente 
re. (Gh.

nr. 2,
I
I
I"»
I RAPID. Cooperativa „U- 
I nirea" Petroșani a deschis

prevăzut cu apar- 
cu 2, 3 și 4 came- 
O.)

recent o nouă unitate pen
tru servirea populației. Es
te vorba despre unitatea 
nr. 12 „Curățătorie rapidă", 
de pe strada Nicolae Bal- 
eescu (în cadrul complexu
lui meșteșugăresc). Dat fi
ind specificul său, comenzi
le se onorează în 24 de o- 
re. Programul de funcțio
nare a noii unități: luni și 
sîmbătă, între orele 7—13. 
Marți, miercuri, joi și 
neri: 14—18. (Gh. O.)

♦
ELEVII de la cercul 

radio ăl Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Vul-

can au ocupat, la proba ju
dețeană a concursului de 
radiogoniometrie, locul I. 
Echipajul de elevi se pre
gătește intens pentru faza 
republicană, care se va des- 

lafășUra în această 
Buzău. (Gh. O.)

lună

conduce-
vineri, 2 

instalația de um-
vi

de

ÎNȘTIINȚAM 
rea A.U.T.L.P. că 
august, 
piere cu gaz metan a tu
burilor de pe autobuze am
plasată în Bărbăteni func
ționa sub orice critică. Pes
te 40 de minute i-au fost 
necesare unui conducător

auto de pe autobuzul Băr- 
băteni — Coroești, ca să 
efectueze această operație, 
cînd — în mod normal — 
ea durează pînă la 4 mi
nute.
orei 14, oră 
gistrează o 
de călători!

Și aceasta, în jurul 
la care se inte
rnare afluență 
(Gh. O.)
♦

RESPONSABILII blocu
lui 3B2 din Vulcan fac cu
noscut și pe această cale u- 
nor locatari că luminatorul 
clădirii nu este destinat de
pozitării resturilor menaje
re. Acestea se pot arunca 
în instalații special constru-

ite in acest scop, instalații 
aflate la fiecare palier. Cei 
care, pe viilor, vor mai con
tinua să practice 
sistem vor fi 
(Gh. O.)

vechiul 
amendați I

I.G.C.L. Pe- 
de un corp 

încăpător în

IN PREZENT 
troșani dispune 
administrativ 
sediul fostului liceu econo
mic. Mai nou, s-au făcut 
zugrăveli interioare și ex
terioare, s-a amenajat și 
curtea, ce mai, un sediu pe 
măsura firmei! Un singur 
lucru au uitat cei de 
E.G.C.L.: să amenajeze

spațiul din spatele clădi
rii, unde, peste drum, zac 
resturi menajere care de
gajă un miros neplăcut 
pentru cei care staționează 
mașinile cînd vin să-și în- 
tîmpine prietenii, rudele, în 
gara C.F.R. și, de ce nu, 
și pentru cei care trec prin 
această zonă.

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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Me ta o duminică ta uita
MĂRTURIA COLUMNE I... (I)

conflictul care a 
imperiu aflat în 
puterii statului dac 
iscusita conduce-

iu poate
ile de o 

Moi mult 
iu-nnei o arată, au loc sce
ne de o cruzime fără rost 
sau poate acestea făceau 
parte din „normalul" bătă
liilor. A lichida un stat, ca 
formă de organizare poli
tică este una. dar a masa-

contesta pierde- 
parte ori alta, 
chiar, piatra co

►x oziția istoriografiei 
noastre în privința 

’ Columnei ca izvor 
dc informații. în le
gătură cu cele două 
războaie pe care le imor
talizează în basoreliefurile 
sale, este nuanțată. La 
modul general. Columna o- 
glindește 
opus un 
apogeul 
aflat s ib
re a lui Decebal și aceasta 
ne interesează în primul 
rînd. Sînt însă probleme 
pe care monumentul cu toa
te stăruințele columnologi- 
lor nu le poate soluționa, 
ca localizarea certă a ce
tăților dace, itinerariul co
loanelor de atac romane 
etc. Există o mărturie re
zultată din întreaga curge
re a evenimentelor război
nice și mai ales a ultime
lor scene, o mărturie ne
folosită sau prea puțin u- 
tilizată, privind soarta 
populației dace ajunsă la 
sfîrsitul conflictului mili
tar cu forțele romane. Răz
boiul este război și nimeni

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

era un popor este cu to
tul altceva. Asupra ideii 
„masacrului total" de „ex
tirpare" s-au aplecat cu 
mult zel de-a lungul isto
riei mai noi, diverși isto
rici grăbiți să demonstreze 
„vidul demografic" prici
nuit Daciei de cele două 
războaie. Ce spune colum
na. monument ridicat doar 
1? cîțiva ani după eveni
mentele care le narează ? 
Primul război se încheie 
printr-c pace negociată de 
o impresionantă delegație în 
frunte cu însuși Decebal. 
Evenimentele ulterioare vor

irăta că nu secătuirea re
surselor umane ale țării a 
dus la acceptarea unor con
diții severe de pace. Rațio
namentul dac a fost de or
din militar și bineînțeles, 
politico-diplomatic. Condu- 
cerea statului dac avea ne
voie de un răgaz în vede
rea unor pregătiri, militare, 
diplomatice și de altă natu
ră. Semnalul celui de al 

dă strate- 
dac prin 

garnizoane 
pe terito-

doilea război îl 
gul și monarhul 
lichidarea unor 
romane rămase
riul Daciei, după anii 101— 
lOj.

(Va urma)
Dr. Viorel MORARU

■

Un „cort al speranței", în lumea stîncilor și a jnepenilor. »
Foto: ing, Gabriel GABOR !

Confrații „Tulipanului“
Iscroni

legile muntelui, ale omaniei

Valea Jiului se 
sărbătoarea „Tuli- 
frumosul arbore 

de lalele, sărbă-

Prin anii 1965—1966, la Is
croni, în 
organiza 
panului", 
purtător
tori la care am participat 
si eu ca artist amator în 
formațiile Casei de cultură 
Hațeg, ocazie prin care am 
făcut „cunoștință" cu acest 
arbore rar, monument 
naturii.

In anii următori, am 
flat că mai există încă 
tulipani: unul la Subcetate, 
în gară, și unul în orașul 
Hațeg pe strada Mihai Vi
teazul, arbori despre care 
s-a scris în ziarul „Drumul 
socialismului". Aceiași tu
lipani au făcut obiectul 
nui articol publicat de 
ginerul Ludovic. Tercan 
ziarul „Steagul roșu" 
10183 din 9 iunie a.c.

Fiind un iubitor al natu
rii înconjurătoare, nî-au pa
sionat și mă pasionează și 
pe mine „raritățile", in 
specia) acești arbori purtă
tori ae lalele și am cău
tat să-i găsesc și să le ad
mir frumusețea în fiecare 
primăvară. Căutările mele 
n-au fost zadarnice ci încu
nunate de succes I Tulipa- 
nul de la Iscroni are în 
Țara Hațegului, pe lingă cei 
doi arbori semnalați în zia
rul „Steagul roșu", încă ze
ce confrați care se cer să 
fie admirați și protejați 
totodată, deci, în total, în 
acest ,. Ardeal în miniatură" 
care este Țara Hațegului, 
cresc și înfloresc 12 arbori 
purtători de lalele.

Acești zece tulipani 
semnalați pînă 
presă, se află 
două locuri și 
parcul fostului 
la Nâlați (azi

acum 
situați 
anume: 
castel 

o anexă

al

a- 
doi

ri- 
in- 
în 

nr.

ne- 
în 
în 
în 

de 
a

Spitalului Hațeg) se găsesc

șase tulipani din care cinci 
sînt acum înfloriți iar 
nul, mai lînăr, crescut 
rădăcina altui tulipan 
borît de o furtună în 
ma cu 15—20 de ani, 
înflorit. Dintre aceștia, 
sint mari, enormi.

u- 
din 
do- 
ur- 

ne- 
trei

peste 
vîrstă celui de la Subceta
te, doi de o vîrstă mijlocie, 
iar unul mai tînăr (cel ne
înflorit).

Ceilalți patru tulipani 
se găsesc pe strada Pro
gresului nr. 44 (șoseaua 
spre Petroșani), lingă ca
nalul Urlete, rămași ca 
pun minune acolo dintr-un 
păreuleț de arbori foarte 
rari, tăiați acum trei ani 
pentru a face loc noii clă
diri a întreprinderii E- 
lectrocentrale Hațeg. Din
tre cei 
sl rada 
vîrstă 
vat că 
rit in ii est an.

Stare;, celor 12 tulipani 
din Țara Hațegului este 
foarte bună, în afara celui 
de pe strada Mihai Vitea
zul și merită să fie admi
rați de cît mai mulți oa
meni iubitori de frumos. 
Asemenea semnatarului ar
ticolului amintit. îmi ex
prim și cu dorința ca fo
rurile competente orășe
nești, județene sau cele 
naționale de protecție a me
diului 
ceapă 
muncă 
cestor 
făcu ți 
larg prin tăblițe indicatoa
re.

patru tuli pani din
Progresului (avînd 

mijlocie) am obser- 
numai unul a înflo

înconjurător, să în
de urgență o vastă 
de protejare a a- 

copaci rari și să fie 
eunoscuți publicului

Ioan PRODAN,
Hațeg

...O panoramă superbă. Lacul reflectă, în bătaia 
razelor de soare, crestele mîngîiate, din cînd în cînd, 
de fuiorii de ceață și nori în veșnică mișcare, — vîr- 
furile Bucura, Judele, Slăveiul și Peleaga. Vîrfuri 
solemne, monumentale. Din cînd în cînd, cîte un 
strigăt întrerupe liniștea: „pe vîrful Bucura a apărut 
un grup..." „pe Poarta Bucurei trece un alt grup — 
probabil vine de la Pietrele...".

In jurul lacului ca niște ciuperci multicolore — 
multe corturi; vreo 40. Corturi între stînci și jnepeni...

— E frumos să admiri 
panorama Retezatului, ne 
întrerupe reveria doctorul 
Liviu Durghinescu. E mai 
greu cînd plouă, cind plo
ua zile și nopți, Iară con
tenire și dintr-o dată se dă 
alarma, iar băieții intră în 
acțiune...

Aflăm că în primele do
uă decade din iulie, de cînd 
s-a deschis tabăra, a plouat 
api oape zilnic, uneori cu 
grindină. Mai mult, prima 
serie s-a trdzit într-o noap
te cu cortul dărîmat de vis
col. Ninsese 40 cm. Băieții 
s au sculat și au fixat din 
nou ancorele smulse de 
vijelie. încolo 
toate bune... Formația e la 
datorie. De la începutul ta
berei, deci al lunii iulie, 
s-au înregistrat în caietul 
de consultații medicale 37 
do cazuri E mult, e puțin? 
„Sîntem abia la început", ni 
se spune. Anual trec Rete
zatul cîte 9 000 de 
Aici, la Bucura c 
șarea principalelor 
alpine, în direcția 
palelor obiective
— Ruta, Pietrele, Zănoaga, 
Judele, Gura Zlata, Balcia, 
Piatra Iorgovanului, Cîm- 
pușel, Munții Cernei... In 
ultimii 2 ani Salvamontul a 
intervenit în cîte 250 de 
cazuri, acordînd asistență

medicală — prim-ajutor — 
pentru diferite afecțiuni — 
plăgi, entorse, insolații, cri
ze de lombago, colici bilia
re și renale etc, toate pe 
fond de epuizare fizică. Au

tiști — pe medicii Grigore 
Cri.șan, Ioșif Altman, Mir
cea Ciungu, Mihai Aldica 
și Iosif Ciontoș, inginerul 
electronist Adrian Moldo
van, pe cunoscutul alpinist 
Nicolae Nevezi, precum și 
pe inimoșii Ionel Moraru, 
loan Jeler, Martin Domo- 
koș, Rozek Attila, frații Pe
ter, Marius Dobrei, Dumi
tru Onisie, Zoltan Pallja- 
nos și proaspeții cooptați 
în echipă — Constantin Pu- 
șa și Szabo Attila. Desigur, 
la o acțiune ,sau misiune 
dificilă membrilor echipei

în lumea șuncilor A in a
oamenilor [II]

oameni, 
în cruci - 

trasee 
princi- 

turistice

lost și cazuri mai grave 
cind a fost nevoie de tran
sportarea victimei în brațe 
pe cărările abrupte, peste 
lespezi — pînă la autosal- 
vare.

Indiferent de natura ca
zurilor, Salvamontul in
tervine prompt, eficient. 
Pentru tabăra de la Bucura 
se constituie în fiecare va
ră o formație din 9 me
dici și 18 alpiniști — oa
meni de diferite meserii și 
pregătire, muncitori și in
gineri, toți montaniarzi cu 
experiență, cu dragoste de 
munte și oameni, în 
parte absolvenți ai 
naționale Salvamont. 
reținut de pe lista 
mației de vară", programa
tă pentru tabăra de la Bu
cura, cîțiva dintre cei mai 
activi și inimoși salvamon-

bună
Școlii 

Am
„for-

le vin în ajutor și prie
tenii — potențialii salva- 
montiști. Am văzut un tî- 
uar miner inimos — Nicolae 
Moise, ajutind cu dăruire, 
la recenta schimbare de se- 
tie ia operația cea mai di
ficilă — transportul ali
mentelor și combustibilului, 
cot la cot cu salvamontiștii, 
cu șeful formației, de la 
depozitul cabanei Buta, 
deci peste Șeaua Plaiului 
Mic și Valea Lăpușnicului, 
pină la tabără.

Pe baza unui program 
riguros, pe toată perioada 
verii, membrii formației vin 
in serii de cîte 
de la Bucura, 
pe principalele 
ristice, acordă 
primul ajutor,
și recomandări, îi ajută pe 
turiști să cunoască și să 
străbată traseele alpine, să

3 în tabăra 
Patrulează 
trasee tu
ia nevoie 
prin sfaturi

învingă obstacolele, să e- 
vite pericolele, eforturile 
inutile și veghează la o- 
crotirea naturii, a monu
mentelor ei. Pentru că, pa
ralel cu ajutorarea semeni
lor, cu salvarea lor cînd 
sînt în pericol, cu orienta
rea lor pe cărările monta
ne, salvamontiștii îndepli
nesc o misiune de cea mai 
considerabilă valoare: îi e- 
ducă pe turiști să iubească 
natura, dar să și respecte 
legile muntelui, să ocroteas
că flora, fauna, apele — 
frumusețile naturii. Este 
îmbucurător că în ultimii 
ani, prin intervenția salu
tară a salvamontiștilor, 
împrejurimile lacului Bu
cura, lacul chiar, nu mai 
sînt împestrițate, ca acum 
un deceniu, de cutii de con
serve, ambalaje de plastic, 
sticle etc. Acțiunile iniția
te cu ajutorul elevilor pen
tru curățirea zonei, aviză
rile — verbale și vizuale —• 
au dat roade. Și totuși doc
torul Durghinescu nu este 
mulțumit. După mulți tu
riști rămîn urmele lipsei 
de respect pentru natură, 
pentru locurile de frumuse
țile cărora s-au bucurat; în 
multe părți se defrișează 
jnepenii pentru foc.

...Este încă un argument 
că prezența salvamontiști
lor în perioada de vîrf a 
drumețiilor alpine aici es
te întru totul justificată, 
im intervențiile lor merită 
nu doar elogiate ci și sus
ținute de toți cei care bai 
cărările din această coroa
nă dc piatră a Carpaților, 
care este Retezatul. .

Ioan DVBEK

I

Cronică 
nerimată 057)
• Și-a făcut mai mult 

decit datoria. A făcut da
torii.

a Cînd femeia de servi
ciu șterge do praf pianul, 
îmi pare că aud muzică de 
avangardă.

• Profeția împlinită 
zguduitoare. In umbra
se ascund toate profețiile 
neîmplinite.

Valerin BlTULESCU

e 
ei

Din lumea științei și tehnicii
METALE DIN ȚIȚEI

s v Specialiștii sovietici au reușit să obțină 
metale rare și neferoase din țiței, rela
tează agenția TASS. Pe baza unei tehno
logii originale, extracția de metale ne
feroase din „minereu" lichid s-a dor 
vedit a fi rentabilă. In petrol au fost 
descoperite peste 50 de diferite elemente, 
dintre care vanadiul, de exemplu, se gă
sește în cantități mai mari decit in mi
nereul solid.

CONDUCTE DE STICLĂ
’ Pînă lă sfîrșitul anului, aproape 45 000 
de apartamente din R.D. Germană' vor

fi aprovizionate cu apă caldă prin țevi 
de sticlă. Fabrica de sticlă tehnică din 
Ilmenau va pune la dispoziția construc
torilor 120 kilometri de asemenea țevi, 
care, se așteaptă, vor reduce considerabil 
cheltuielile in construcții: apa caldă 
corodează chiar și țevile din oțel galva- 
nizat, care trebuie frecvent înlocuite.

Testele efectuate începînd din 1081 au 
demonstrat că durabilitatea țevilor din 
sticlă este de trei pînă la cinei ori mai 
mare decit a celor convenționale, Ele cer 

-însă o atenție deosebită la montaj.
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CĂLDURA MARE
VARA, viind să compenseze 
gerul iernii trecătoare, 
din stoc supranormativ, 
ne-a adus... căldură marc.

> • I

(cronică rimată)

Pe alocuri vreo vitrină 
mai necesită-o spălare, 
chiar le-ar prinde bine apa, 
tocmai fiind... căldură mare.

l.A.C.M.M. prezintă 
ștrandul cu. . terinoficare. 
Insă-am
pentru

vrea
cînd...

mai multe ștranduri 
căldura-i mare.

Unde și-unde, 
se-a fișează la 
cu-o ținută ce-o acuză, 
chiar dacă-i. . căldură mare.

i

cite-o tată, 
plimbare,

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

Sport «Sport • Sport
Prima etapă a campionatului 

diviziei A la fotbal
(Urmare din pag. D

tuia. Comitetului de Stat 
al Planificării, Ministerului 
Aprovizionării Tehnico- 
Matcriale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fi
xe și tuturor ministerelor 
economice să dovedească 
cea mai înaltă răspindere 
pentru introducerea unui 
spirit de bună organizare, 
de crdine și disciplină, in 
toate unitățile economice, 
In șederea realizării preve
derilor planului la niveiul 
stabilit și. îndeosebi, a ex
portului.

In strînsă legătură cu 
problemele legate de înde
plinirea planului, Comite
tul Politic Executiv a exa
minat, în continuare, Ra
portai privind utilizarea 
mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din industrie, 
construcții și transporturi 
în semestrul I 1985 și Ra
portul cu privire le nive
lul stocurilor de materii 
prime și materiale la 1 iu
lie 1985, și s-au stabilit mă
surile corespunzătoare în 
vederea îmbunătățirii acti
vității în aceste domenii. De 
asemenea, au fost examina

CIUDAD DE MEXICO 3 
(Agerpres). In cadrul ma
nifestărilor consacrate îm
plinirii a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
P.e.R., precum și al ani
versării revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă, la Ciudad de Mexi
co, în aula centrală a pri
măriei sectorului Cuajimal- 
pa de Morelos a avut loc 
vernisajul expoziției ele fo
tografii și artizanat „Ima
gini din România contem
porană".

A fost deschisă, de ase
menea, o expoziție de carte, 
cuprinzînd, la loc de cinste, 
volume din opera tovară-

MOSCOVA

încheierea Festivalului Mondial al
Tineretului și Studenților

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
In cadrul unei festivități 
desfășurate pe stadionul 
„Lujniki" din Moscova, 
sîmbătă s-a încheiat cel 
de-al XII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Stu
denților, amplă manifesta
re înscrisă în contextul 
marcării Anului Internațio
nal al Tineretului.

Tn mesajul adresat tine
retului și studenților lumii 
de participanții la cel de-al 
XII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenți
lor se lansează chemarea 
ca, indiferent de convinge
rile politice, filozofice și 
religioase, tînăra generație 
să facă totul pentru evita
rea unei catastrofe atomi
ce, pentru oprirea cursei 
înarmărilor nucleare și con
venționale pe Pămînt, îm
piedicarea extinderii ei în 
spațiul cosmic, pentru in
terzicerea totală a armelor 

te și aprobate propunerile 
cu privire la organizarea și 
subordonarea unităților te
ritoriale.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat 
Raportul cu privire la une
le măsuri referitoare la au- 
togestiunea economico-fi- 
nanciară și autofinanțarea 
unităților admin istrativ-te- 
ritoriale.

In scopul autofinanțării 
integrale a unităților ad- 
ministrativ-teritoriale, în 
raport sint stabilite criterii 
și prevederi precise pentru 
delimitarea acțiunilor ce 
urmează să fie cuprinse în 
bugetele organelor locale de 
stat precum șl a celor ce 
vor fi prevăzute în buge
tul republican. Propunerile 
cuprinse în Raport vor ii 
supuse spre dezbatere și 
aprobare Congresului Con
siliilor populare din toam
na acestui an.

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a 
examinat unele măsuri pri
vind perfecționarea în con
tinuare a activității de sis
tematizare a localităților, 
stabilind ca și acestea să 
fie dezbătute și aprobate 

Manifestări peste hotare 
consacrate împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România. Sint ex
puse, de asemenea, lucrări 
ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și alte 
cărți apărute în editurile 
românești.

In cadrul manifestărilor 
culturale organizate la To
luca, parlicipanții au dat o 
înaltă apreciere politicii ex

nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă. Do
cumentul reafirmă adeziu
nea participanților la lite
ra și spiritul Actului final 
de la Helsinki și exprimă 
solidaritatea cu lupta po
poarelor din diferite regiuni 
ale planetei împotriva po
liticii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, pen
tru libertate, independență 
și suveranitate, soluționa
rea problemelor privind 
datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare și edi
ficarea unei noi ordini e- 
conomice mondiale.

Anul Internațional al 
Tineretului, proclamat de 
Organizația Națiunilor U- 
nite sub deviza „Participa
re, Dezvoltare, Pace", — 
se subliniază în document 
— a atras atenția opiniei 
publice mondiale asupra 
nevoilor, problemelor și as

de Congresul consiliilor 
populare.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat o informare 
privind evoluția principale
lor fenomene demografice 
în semestrul I 1985 și a 
cerut ca Ministerul Sănătă
ții organele sanitare, con
siliile populare, toți facto
rii care au răspunderi în 
acest domeniu să manifes
te în continuare o preocu
pare maximă pentru aplica
rea riguroasă în practică 
a prevederilor legale și a 
întregului ansamblu de 
măsuri care a fost stabilit 
în vederea asigurării unei 
creșteri demografice cores
punzătoare.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat 
Raportul referitor la acti
vitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid privind întărirea 
rîndurilor partidului în se' 
mestrul 1/1985 precum și 
Raportul privind activita
tea desfășurată în primul 
semestru al anului 1985 
pentru rezolvarea propune
rilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate conducerii 
partidului.

terne a României, inițiati
velor de larg răsunet in
ternațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 
asigurarea păcii și promo
varea înțelegerii între po
poare.

*

ADDIS ABEBA 3 (Ager
pres). In cadrul manifestări
lor organizate în Etiopia, 
la Biblioteca Ministerului 
Afacerilor Interne al Etio
piei a fost deschisă o ex
poziție de carte româneas

pirațiilor tinerei generații. 
Documentul arată că tine
retul poate și trebuie să 
aibă un viitor mai bun, în 
condițiile exercitării unor 
drepturi fundamentale cum 
sînt dreptul la muncă și 
la o viață demnă, la învăță- 
mînt general și pregătire 
profesională, de a partici
pa la viața societății.

După prezentarea mesaju
lui, a âvut loc un impresio
nant spectacol realizat de 
mii de. tineri sovietici.

Sîmbătă, în ultima zi a 
celui de-al XII-lea Festi
va) Mondial al Tineretului 
și Studenților, și-au înche
iat activitatea centrele de 
dezbateri politice în ca
drul cărora au fost aborda
te, din perspectiva interese
lor și aspirațiilor funda
mentale ale tinerei genera

In continuarea ședinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră, în perioada 5—10 
iulie, de președintele Re
publicii Malta, Agatlia Bar
bara. Aprobînd în unani
mitate rezultatele noului 
dialog Ia nivel înalt româ- 
no-maltez — care s-a des
fășurat în condițiile favo
rabile create de înțelegeri
le și documentele conveni
te cu prilejul vizitei pe ca
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au 
întreprins-o în 1983 în Mal
ta — Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat că aceas
ta a constituit o nouă ilus
trare a evoluției pozitive 
pe care o cunosc raporturile 
de prietenie și colaborare 
dintre Romănia și Malta, o 
expresie a dorinței comune 
de a le extinde în conti
nuare, pe baza deplinei e- 
galități în drepturi, a sti
mei, respectului și avanta
jului reciproc.

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

că. La loc de frunte sint 
expuse lucrări din gîndi- 
rea social-politică a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu.

® —
OTTAWA*  3 (Agerpres). 

fia Oxford Arts Center, din 
orașul canadian Magog, și 
în Centrul civic din Cor
nwall au fost organizate ex
poziții de carte.

La loc de frunte au fost 
prezentate exemplare re
prezentative din opera to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

ții, problemele majore ale 
lumii contemporane. Dez
baterile, la care delegația 
tineretului român a parti
cipat activ, de pe pozițiile 
principiale ale politicii ex
terne a partidului și sta
tului nostru, în spiritul va
loroaselor idei cuprinse In 
Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, partici
panților la festival, au re
liefat hotărîrea tinerei ge
nerații, a organizațiilor sa
le revoluționare, progresis
te și democratice de a-și 
uni rîndurile și de a se im
plica responsabil în efor
turile de soluționare a ma
rilor probleme ale epocii.

In aceeași zi, membri ai 
delegației tineretului român 
s-au întîlnit și au avut con
vorbiri cu reprezentanți ai 
unoi- organizații de tineret 
prezente la festival.

Prima etapă a campio
natului diviziei A la fotbal 
ediția 1985—1986 se va 
desfășura duminică, 4 au
gust, după următorul pro
gram: Steaua București — 
Corvinul Hunedoara (sta
dion Steaua), Victoria 
București — Universitatea 
Craiova (stadion Dinamo); 
Sportul studențesc Bucu
rești — F.C. Bihor Oradea 
(stadion Sportul studențesc); 
Petrolul Ploiești — Gloria 
Buzău; Universitatea Cluj- 
Napoca — Rapid București;

Jocurile balcanice de atletism
SOFlTÎ 3 (Agerpres). La 

jocurile balcanice de atle
tism de la Stara Zagora, 
după prima zi în concursul 
masculin conduce echipa 
României cu 42 puncte, ur
mată de Bulgaria 37 punc
te, Grecia 35 puncte, Iu
goslavia 30 puncte. La fe
minin pe primul loc se află 
selecționata Bulgariei cu 71 
puncte, urmată de Româ
nia 62 puncte, Iugoslavia

3
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FILME
Duminică, 4 august
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Rămășagul; U- 
nirea; Horea; Parîngul: 
Nick Carter superdetec- 
tiv.

PETRILA: Dragostea și 
revoluția.

EONEAi O lumină la 
etajul X.

ANINOASA: Mexicul
în flăcări.

VULCAN — Luceafă
rul: Rîdeti ca-n viață.

LUPENI — Cultural: 
Fapt divers.

URICANI: Ziua Z.

Luni, 5 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Jandarmul și ex
traterestrii; Unirea: Ghe
țuri pe înălțimi; Parîngul: 
Sandokan tigrul Malaye- 
ziei.

PETRILA: Dragostea și 
revoluția.

LONEA : Prințesa Păun.
VULCAN —• Luceafă

rul: Nick Carter superde- 
tectiv.

LUPENI — Cultural: 
Răfuieli personale.

URICANI: Povestea u- 
nei orchestre.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100 cu pie

se de schimb. Telefon 
44074. (4089)

VIND Dacia 1300, tele
fon 44400, între orele 
18—21. (4095)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erdos 
Ioan, eliberată de I.U.M 
Petroșani. O declar nulă. 
(4093)’

PIERDUT bonuri de vîn- 
zare material lemnos cu 
seriiie nr. 0824702 și 
0824703 pe numele lorda- 
che Constantin și Iordache 
Stclian, eliberate de .Ocolul 

Chimia Rm. Vîlcea — Po
litehnica Timișoara; F.G. 
Olt — F.C.M. Brașov; S.G. 
Bacău — Dinamo Bucu
rești; A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Argeș Pitești.

Toate meciurile vor în
cepe la ora 18,00.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate 
jocurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul 
I, din jurul orei 17,30.

(Agerpres)

39 puncte, Grecia 29 punc
te. Dintre sportivii români 
s-au remarcat în prima zi a 
competiției discobola Flo
rența Crăciunescu, care a 
stabilit un nou record na
țional și balcanic cu perfor
manța de 69,50 m, Petru 
Drăgocscu învingător la 
800 m cu l’48”69/100, Mi
tica Junghiatu victorioasă 
la 800 m în 2‘01'’48/100.

TV
Duminică, 4 august

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor) 

Telefilmoteca de 
ghiozdan. Așchiuță. 
Episodul 2. (color)

12.40 Din cununa cînte- 
cului românesc, (co
lor)

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14.45 însemne ale unui 
timp eroic:
• Cu tricolorul la 
catarg — reportaj de 
Ziua Marinei R.S.R. 
(color)

19,00 Telejurnal.
19.25 Țara mea azi — re

portaj.
19.45 Cintarea României, 

(color)
20.25 Film artistic: „Com

binația**.  (color)
21,50 Telejurnal.

Luni, 5 august
20,00 Telejurnal.
20,20 Or izont tehnico-șțiin- 

țific.
20.40 Tezaur folcloric: (Co

lor) Nunta la români 
— popas în Oaș.

21,00 Roman-foiletoni 
„Bach“. (color) 
Premieră pe țară. 
Episodul 7.

21,50 Telejurnal.

silvic Petrila. Le declarăm 
nule. (4094)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brăi- 
loiu Ion, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (4096)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sofalvi 
Dominic, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(40971

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popescu 
Gheorghe, eliberată de Pre- 
parația Coroești. O declar 
nulă (4098)
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