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In întimpinarea
marii sărbători a
ti iberării patriei

La mina Aninoasa: 
un nou abataj 

mecanizat produce
In întimpinarea marii sărbători a Eli

berării patriei, minerii sectorului I al I.M. 
Aninoasa raportează un succes de seamă — 
punerea în funcțiune a unui nou abataj 
frontal dotat cu complex de susținere și 
tăiere mecanizată. După cum ne-a relatat 
telefonic ing. Zian Hodor, șeful sectorului 
I, abatajul a fost încredințat brigăzii lui 
Pavel Dediu și are o capacitate zilnică de 
350 tone de cărbune. Pină ieri, au fost 
trimise la ziuă 1 600 tone de cărbune. Pe 
baza noii capacități, în cadrul sectorului I 
se obțin zilnic producții de cărbune peste 
sarcinile din preliminar.

Printre minerii care s-au evidențiat în 
mod deosebit în depășirea sarcinilor se 
numără cei din schimburile conduse de 
Vasile Florea, Mihai Podariu și Pavel Per- 
dun. (V.S.)

Pregătiri în devans 
la Valea de Brazi

In aceste zile de rodnice realizări în 
întimpinarea marii sărbători a Eliberării 
patriei, colectivul minei Valea de Brazi se 
prezintă cu un bogat palmares. Minerii din 
brigăzile conduse de Gheorghe Saigiu, Con
stantin Cucoș, lanoș Doboș, Constantin 
Bercea, Dionisie Szocs, Ștefan Nagy, loan 
Tamaș și-au depășit substanțial sarcinile de 
plan de la începutul lunii august pină în 
prezent, realizînd astfel, în devans lucrările 
de deschideri șj pregătiri ce le sînt încre
dințate. Pe primele locuri în întrecere se 
situează brigada condusă de Gheorghe 
Cercel, care a avansat cu 8 ml peste plan 
pe galeria de la orizontul 400 - viitoarea 
magistrală a minei Valea de Brazi. De la 
începutul anului pină în prezent brigada 
condusă de Gheorghe Cercel a săpat și 
betonat peste 500 ml de galerie. Pentru 
hărnicia de care dau dovadă merită să fie 
evidențiați minerii din schimburile conduse 
de Picu Costache, Șandor Madaraș și Con
stantin Gherman. (V.S.)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au participat luni, 19 au
gust, la deschiderea expo
ziției organizate cu prilejul 
finalei celei de-a V-a edi
ții a Festivalului Național 
„Cîntarea României" expo
ziție consacrată sărbătorii 
naționale a poporului ro
mân și împlinirii a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului,

Au luat parte, de aseme
nea, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a tovară
șei Elena Ceaușescu,- luni, 
19 august, a avut loc pe 
stadionul „23 August" din 
Capitală spectacolul oma
gial consacrat sărbătorii 
naționale a poporului ro
mân — ziua de 23 August 
— și împlinirii a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Ora 20,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu so
sesc la marele stadion un
de. pe aleile care duc spre 
tribuna oficială, mii de
bucureșteni, formînd un

Erau de față membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de in
stituții centrale, organizații 
de masă și obștești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, la sosire, de un mare 
număr de bucureșteni care 
le-a făcut o emoționantă 
manifestare de dragoste și 
stimă, aclamînd îndelung 
pentru partid .și secretarul 
său general. In această pri
mire entuziastă și-au găsit 
expresie profunda recunoș
tință față de conducătorul 
iubit al partidului și sta
tului nostru, care, de două 
decenii, călăuzește cu stră
lucire destinele națiunii 
noastre socialiste. Coruri 

Spectacol omagial
adevărat culoar viu, îi în- 
tîmpină cu bucurie, cu 
puternice urale, cu senti
mente de adîncă dragoste 
și prețuire. Cei prezenți 
au scandat cu însuflețire 
numele partidului și al 
secretarului său general, 
dînd glas recunoștinței pe 
care întregul nostru popor 
o nutrește față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia sînt legate 
marile ctitorii, realizările 
istorice înfăptuite în cei 20 
de ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă pe ca
re întreaga noastră națiu

reunite au interpretat cân
tecul scump nour> tuturor • 
„Partidul — Ceaușescu — 
România". Grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei, de 
tineri și tinere au oferit cu 
dragoste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Această importantă ma
nifestare expozițională se 
constituie într-un vibrant' 
omagiu adus de creatorii 
de artă și literatură de toți 
cei ce activează în amplul 
front al științei și culturii 
noastre socialiste, de milioa
nele de participant la Fes
tivalul național „Cîntarea 
României", secretarul gc-

(Continuare în pag. a 4-a) 

ne o numește cu mîndrie 
„Epoca Ceaușescu".

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
spectacol au fost prezenți 
m e m b r i și mem
bri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai
C.C. al P.C.R. Au partici
pat, de asemenea, membri
ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, activiști de partid 
și de stat, vechi militanți 
ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara 
noastră, conducători ai u-

(Continuare în pag. a 4-a)

UN NOU BLOC
In cinstea zilei de 23 

August, constructorii 
din formația coordonată 
de maistrul Viorel Cim- 
poia (brigada 10 a 
A.C.M. Petroșani) au 
turnat primele betoane 
în fundația unui nou 
și modern bloc de lo
cuințe, Este vorba de 
blocul 13 A, care va 
avea 6 etaje, 42 de a- 
partamente. Noul bloc 
este amplasat pe stra
da Vasile Roaită, și va 
întregi imaginea urba
nistică din zona centra
lă a reședinței de mu
nicipiu.

La parterul blocului 
13 A sînt prevăzute spa
ții pentru prestări de 
servicii ale cooperației 
meșteșugărești, (cizmă
rie, marochinărie, tri
cotaje). (V2>.)

I.M. DILJA

Printr-o mobilizare exemplara, sectorul I 
poate depăși impasul

Sing. Ioan Liszka, șeful 
sectorului I de la mina 
Dîlja nu-și ascunde nedu
merirea, cum adică să se 
scrie „ceva frumos" des
pre sector, cînd datoriile 
față de economia naționa
lă măsurau, joi, 15 august, 
1475 tone de cărbune pe 
luna în curs și 18 700 tone 
de la începutul anului?

— Capacități de produc, 
țic avem angajează în dis
cuție prima scuză interlo
cutorul nostru. Nu avem 
capacitate de transport-, 
pentru că toate eforturile 
sînt concentrate pentru rea
lizarea traversării spre ori
zontul 300. Dacă în luna 
trecută am scos la lumină 
aproape 2500 tone, acum, 

In cinstea zilei de 23 August minerii din brigada condusă de Gheorghe Buhuțan, de la sectorul VI 
al IM. Vulcan și-au depășit angajamentul asumat in întrecere pe intreg anul 1985. In imagine șeful de brigadă 
(m mijloc) împreună cu citi va din tovarășii săi de muncă. loto: Gli. OLTEANU

la jumătatea lunii avem 
doar 760.

In două abataje cameră, 
din șase, se înregistrează 
greutăți deosebite datorită 
intercalațiilor de steril, ran
damentele brigăzilor lui 
Gheorghe Maftci și Lu
dovic Iozsa sînt mai mici 
decît cele planificate cu 
circa o* tonă. Apoi, aprovi
zionarea se execută pe a- 
celași puț pe care se ex
trage producția, materiale
le rămîn la urmă. La cau
ze subiective, sing. Ioan 
Liszka aduce franc în dis
cuție blazarea oamenilor, 
tocmai cînd în birou apare 
un veteran al mineritului, 
șeful de schimb Constantin 
Mancuța.

— N-avem decît un pi- 

kamer și acela defect. Nu 
avem o lampă de aer

— Ce trebuia să facă în 
acest caz șeful de brigadă 
Ion Porav ?

— De azi e în concediu...
— Revenind la discuția 

inițială, adjunctul șefului 
de sector loan Reisz peda
lează tot pe greutățile o- 
biective. Statistica nemoti
vatelor — 745 sau 754, nu 
se știe precis, pe primele 
șapte luni, apoi 221 în pe
rioada scursă din august, 
fără a lua în seamă „con
tribuția" descon taților de
monstrează că cel puțin 
minusul dip această lună 
putea fi acoperit prin pres-

Andrei APOSTOL 

(Continu-drc in pag a 2-a 1

23 August 1944 - 
cheie de boltă a victoriei 

poporului româo
In condițiile maturizării 

clasei muncitoare din Româ
nia, comuniștii au preluat 
idealurile înaintate ale 
mișcării revoluționare, au 
mobilizat masele pentru 
înfăptuirea lor. In acest 
sens victoria Revoluției dc 
eliberare socială și națio
nală antifascistă și anti im
perialistă de la 23 August 
1944 este corolarul unei pe. 
rioade de mari confruntări 
politice pc plan intern și 
extern, agravate dc cea 
de-a doua conflagrație 
mondială. Demn de remar
cat în acest sens este fap
tul că prima ridicare de 
masă împotriva pericolului 
fascist în Europa o consti
tuie ampla suită de acțiuni 
revoluționare ale proleta
riatului român, din dece
niul IV, în care s-a îm
pletit lupta pentru drep
turi politice și sociale pe 
plan intern cu cutezanța 
manifestare a încrederii în- 
tr-o lume demnă, liberă, do’ 
ritoare de pace, cu atitu
dinea dîrză împotriva fas
cismului.

Actul Eliberării patriei a 
fost pregătit și condus de 
Partidul Comunist Român, 
care a -reușit să restabi
lească unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare și în 
acest context crearea unui 

larg front național împo
triva fascismului '.$1 răz
boiului de agresiune. Parti
dul aplică o soluție origi
nală românească, în lumi
na legilor generale ale re
voluției socialiste, actul E- 
libcrării fiind înfăptuit de 
masele largi populare, sub ’ 
conducerea comuniștilor, 
însemnătatea sa pe plan 
internațional a fost ternar- 1 
cată de numeroase persona” 
lități politice și specialiști ; 
ai istoriei contemporane; 
prin victoria revoluției ro
mâne dc eliberare, ina- ' 
șina de război nazistă a 1 
fost grav avariată, cel cle-al i 
doilea război mondial a ; 
fost scurtat, prin contfi- I 
buția armatei române ală- . 
turi de națiunile unite, cu ' 
cel puțin 200 de zile.

Victoria forțelor de- i 
mocratice în România a : 
deschis drumul construcției ‘ 
și edificării socialismului I 
in patria noastră, a schim- ; 
bat radical .și ireversibil 
bazele’ economice și socia
le ale societății românești, ' 
într-un răstimp scurt, chir .■ 
copleșitor in evenimente 
de importanță capitală pen-

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Unul dintre mijloacele cu 
mari resurse de informa
re i ste propaganda vizualii, 
care, atunci tind este rea
lizată după un plan bine 
stabilit și nu la întîmpla- 
re, are o importantă in
fluență asupra fiecărui in
divid, asupra colectivității 
și a rezultatelor obținute 
în activitatea economico- 
socială.

La Lupeni, prin grija 
Comitetului orășenesc de 
partid, a organizațiilor de 
partid din întreprinderi, 
dezideratele propagandei 
vizuale, a muncii de la om 
la om sînt cunoscute și a- 
ph cate creator, astfel in
cit să aibă o eficiență ma
ximă. Un loc de frunte îl 
ocupa prezentarea în sin
teză a hotărîrilor Congre
sului al XlII-Iea al parti
dului, sarcinile ce revin 
oamenilor muncii din do
meniul mineritului în ceea 
ce privește creșterea pro
ducției de cărbune energe
tic și eocsificabil, vibrante
le chemări adresate de se

creta rul general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerilor pen
tru a da țării cit mai mult 
cărbune. In întreprinderi
le miniere Lupeni și Băr- 
băteni am constatat o a- 
tenție deosebită acordată 
propagandei vizuale, în mod

LA LUPENI 

Propaganda vizuală, 
in sprijinul producției

deosebit a acelor elemen
te care vin în sprijinul 
producției. Este vorba de 
panouri unde realizările 
fruntașilor, dar și rămîne- 
rile în urmă sînt puse „la 
vedere", primele avînd un 
puternic caracter laudativ, 
stimulator, celelalte — cu 
tentă critică. Se acordă, 
de asemenea, un loc a- 
parte propagandei vizuale 
în sprijinul protecției mun
cii, existînd panouri, afi
șe, alte forme de atențio

nare asupra necesității res
pectării normelor de teh
nica și securitatea muncii 
ca și asupra importanței 
pe care o are creșterea 
productivității muncii.

Se remarcă grija pe 
care organizațiile de partid 
din întreprinderile minie

re din oraș o acordă pre
zentării estetice a gazetelor 
de perete și panourilor, cu
lori vii, materiale îngrijit 
redactate, expuse la locuri
le cele mai frecventate de 
mineri. Aceeași grijă pen
tru frumos, pentru util se 
constată și la nivelul ora
șului. Fiecare mare unita
te economică își are expus 
în oraș, pe una din aleile 
de circulație ale parcului, 
un panou al fruntașilor. 
Privindu-le impresionează 

plăcut grija pentru fru
mos a celor ce se ocupă de 
ele. Alte panouri pun în 
evidență principalele o- 
biectivc ale întregii țări 
pentru cincinalul viitor, o- 
biective rezultate din ho- 
tărîrile Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., precum și 
realizările oamenilor mun
cii din Lupeni.

Faptul că întreaga pro
pagandă vizuală, comple
tată cu emisiunile stației 
de radioficare, cu mijloa
cele moderne de informa
re care stau la dispoziția 
tuturor, la punctele de in
formare și documentare. în 
cadrul cabinetelor de pro
tecția muncii în biblioteci, 
formează un tot unitar, îm- 
binînd utilul cu frumosul, 
demonstrează că la Lupeni, 
propaganda vizuală este 
gîndită ca un act politic 
— sprijin prețios în mun
ca de formare multilatera
lă a omului societății 
noastre.

H. ALEXANDRESCU

23 August 1944 - cheie de boltă 
a victoriei poporului român

(Urmare din pag. 1) 

tru istoria noastră. De
plina independență, făuri
rea bazei materiale a so
cialismului au făcut posi
bilă afirmarea plenară a 
personalității umane, con
știentă, capabilă să-și clă
dească destinul visat.

In amplul proces de tran
sformare revoluționară a 
societății românești, Con
gresul al IX-lea al parti
dului a marcat o cotitură 
hotărîtoare, un spectacu
los salt calitativ, care a 
deschis orizonturile „Epo
cii Ceaușescu", cea mai 
înfloritoare și fertilă pe
rioadă din istoria melea
gurilor carpatine. Aceste 
două decenii de afirmare 
plenară a înnoirilor so
cialiste, de continuă îm
bunătățire a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. 

păcii planetare este legată 
de vizionara gîndire și ac
țiunea cutezanță a celui mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretatul ge
neral al partidului, perso
nalitate politică de prim 
rang la nivel internațio
nal, a cărui biografie cons
tituie o exemplară pildă 
de dăruire comunistă pen
tru cauza poporului său.

Cea de-a 41-a aniversa
re a Eliberării patriei .este 
întîmpinată de minerii 
Văii Jiului, de întregul po
por român cu un bilanț 
bogat, mărturie a abnega
ției eu care, în unitatea 
crezului cu fapta, transpu
ne în certitudini clarvăză
toarea politică a partidu
lui, înțeleptele îndemnuri 

și indicații ale secretarului

CABINET
LUCĂ GHEORGHE, Pe

troșani : Reglementarea
concediului de odihnă se 
află în principal cuprinsă 
în dispozițiile Legii nr. 
26/1967, iar condițiile în 
care acesta se reduce la 
durata minimă timp de 
doi ani, sînt stabilite prin 
art. 11 din lege și se refe
ră la situațiile cînd reîn
cadrarea intervine după 
încetarea activității per
soanei ca urmare a desfa
cerii contractului de mun
că din motive ce îi sînt 
imputabile (demisie, des
facere disciplinară, ca ur
mare a arestării ș.a.) In 
situația transferului nu 
operează asemenea reduce
re.

Apreciați greșit cînd 
afirmați că prin califica
rea în altă meserie (aceea 
de mecanic) obțineți o 
promovare, deoarece, după 
cum afirmați aveți diplomă

(Urmare din pag. 1) 

tarea tuturor posturilor 
pogramate în cărbune.

— Ortacii lui Constantin 
Calistru, revine la leit-mo- 
tivul scuzelor șeful de sec
tor, au realizat doar jumă
tate din producția planifi
cată fiindcă nu li s-a asigu
rat evacuarea cărbunelui. 
Intrind in funcțiune n.oua 
lucrare de investiții, după 
23 August,, puțul IV se va 
descongestiona, vor dispare 
greutățile din stratele 3 și 
5... Programul de recupe
rare nu-1 putem realiza în
să.,.

Hiba se află însă în altă 
parte, in folosirea (in) efi
cientă a forței de muncă.

— Facem economii pe 
sector la acest capitol, pre
cizează adjunctul șefului 
de sector, în abataje în
registrăm însă zilnic un 
plus de circa 20 de posturi.

Practic, în abataje sînt 
programați 78 de mineri, 
dar coboară zilnic 95—98, 
necesitatea concentrării for
ței de muncă în locurile 
de muncă direct productive 
a fost înțeleasă mecanic,

JURIDIC
de maistru. In recrutarea 
personalului pentru califi
carea la locul de muncă, 
unitatea pe bună dreptate, 
se orientează mai întîi 
spre cei fără vreo califi
care. Dumneavoastră avînd 
diplomă de maistru, deci 
calificare superioară, dacă 
unitatea nu vă poate asi
gura post, puteți partici
pa la concurs pentru ocu
parea unui post de" mai
stru in altă unitate, în 
aceste condiții putînd ob
ține transferul în situația 
că reușiți la concurs.

MOHOR MILUȚĂ, U- 
ricani: La întrebarea dv.
găsiți răspuns dacă vă pre
zentați la serviciul perso
nal din unitate, cel mai 
în măsură să aprecieze în 
funcție de datele existen
te la dosar.

Iiie ȘERBAN,
jurist

luîndu-se în considerare 
doar latura cantitativă. Or, 
în condițiile mineritului 
modern, contează în pri
mul rînd aspectul calitativ, 
adică realizarea producti
vității muncii planificate, 
principalul indicator-pîrghie 
de sporire a producției. De
sigur, dacă se va plasa în 
continuare efectiv supli
mentar, fără a se între

Printr-o mobilizare exemplară
prinde măsuri energice 
pentru mai buna organiza
re a muncii, asigurarea a- 
provizionării și transportu
lui în mod ritmic, reame- 
najarea puțului auxiliar 1, 
oamenii vor rămîne blazați 
pe cărbune, așteptând mult 
și bine „zodia" redresării. 
Așadar, nu atît greutățile 
obiective invocate cu clo- 
cință de conducerea secto
rului grevează asupra rea
lizării sarcinilor de plan, 
ci mai degrabă blazarea ex
cesivă a conducerii tehni
ce, care a cuprins apoi în
tregul colectiv, deși capa-

La linia de modelare manuală a unității nr. 1 
a Secției de morărit și panificație din Lupeni lu
crează muncitoare cu o înaltă probitate profesio
nală: Viorica Didirea, Mariana Grigoraș, Rodica 
Boita și Daniela Simion. Foto: Gh. <>LTEANU

citatea productivă a brigă- 
zilor.conduse de Constantin 
Buta, Nicolae Pintilie și cei
lalți șefi amintiți este cu 
mult mai mare decît mo
destele realizări raportate 
în acest ultim an al cinci
nalului. Dovadă, în ziua de 
12 august, s-au scos la lu
mină 240 vagonete cu căr
bune, în vreme ce media 
zilnică variază între 120—

140. S-a întîmplat ceva deo
sebit în acea zi ?

— Nu s-a întîmplat ni
mic deosebit, confirmă sing. 
Liszka.

O analiză profundă lasă 
loc unor concluzii nu prea 
măgulitoare la adresa a- 
cestui colectiv. Intr-adevăr, 
blazarea a tăiat elanul oa
menilor, indicii calitativi 
ai cointeresării în muncă 
nu mai sînt mobilizatori. 
Ce au făcut pentru redre
sarea situației puternicele 
organizații de partid ale 
minei și sectorului ? S-au 
mulțumit, din păcate, doar 

să înregistreze declinul 
producțiilor zilnice, tocmai 
cînd se impunea descope
rirea cauzelor care au gene
rat insuccesul... peren, a- 
doptarea unor măsuri, tran
spunerea lor în practică 
cit mai curînd prixdnd re
dresarea activității. Organi
zația de partid își exercită, 
așa cum a subliniat în nu

meroase rînduri secretarul 
general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rolul de condu
cător al întregii activității 
din interiorul colectivului, 
prin fiecare comunist în 
parte, nu de undeva de 
deasupra, fiecare membru 
al său are datoria să pună 
efectiv umărul; să-și adu
că contribuția de gîndire 
pentru realizarea unui bi
lanț cît mai onorabil. Re
zultatele demonstrează în
să că și Ia nivelul organi
zațiilor de tineret și sindi

de omogenizare și pro
fundă democratizare so
cială, de ridicare a presti
giului internațional al 
Rorrtâniei în lupta pentru 
impunerea colaborării și 

cat din sector nu s-a ur
mărit sprijinirea efecti
vă a conducerii sectorului 
pentru promovarea unui 
stil de muncă cît mai di
namic eficient. Cu alte 
cuvinte rutina și forma
lismul, automulțumirea, lip
sa de atitudine în fața u- 
nor abateri disciplinare au 
bătătorit căile blazării, în 
consecință activitatea sec
torului I trebuie luată în 
considerare cît mai cu
rînd în cadrul consiliului 
oamenilor muncii pe mină, 
comitetului de partid, ur- 
mărindu-se în primul rînd 
revitalizarca ambițiilor co
lectivului, eliminarea sin
copelor în organizarea 
muncii pe fluxul tehnolo
gic, adoptarea unor soluții 
tehnice moderne, de mare 
eficiență, care să facă po
sibil revirimentul. Acest 
colectiv de muncă a de
monstrat nu o dată că este 
capabil de rezultate supe
rioare, că își poate onora 
exemplar sarcinile încre
dințate și angajammentele 
asumate în întrecerea so
cialistă.

general al partidului, măr
turie a împlinirilor viitoa
re, a mereu ascendentului 
drum spre fericire și pros
peritate a națiunii româ
ne. •

i
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Acțiuni ale 
tinerilor de la 
mina Lonea

Acțiunile întreprinse cu 
. tinerii de către organiza- 
I țiile U.T.C. din sectoarele 
. minei Lonea, pentru spri- 
I jinirea producției, au fost 
I de amploarea și eficiența 

cuvenite mai ales atunci,
| cînd minerii de la Lonea 
. au dat bătălia decisivă în 
I abataje pentru încheierea 
‘ cu bune rezultate a semes- 
' trului I și demararea co- 
I respunzătoare a activității 
‘ productive, cu premise
| gure pentru realizarea pla- 
I nului, în trimestrul III, în 
J cea de-a doua jumătate a 
I anului. La chemarea co-
I mitetului U.T.C. pe mină, 

au fost întreprinse o serie 
de acțiuni patriotice in 
sectorul V ' transport, cit 
participarea tinerilor din 
toate sectoarele. Uteciștii 
cum sînt Adrian Moldo
van, Costică Chiscop, Con
stantin Niculiță, Mihai A- 
babei, Alexandru Șuiu, 
Gheorghe Hîrlea și alții 
au transportat materiale și 
echipament le susținere în 
subteran contribuind la 
buna aprovizionare cu ce
le necesare a brigăzilor din 
abataje- și de la pregătiri.

O altă direcție în care 
| organizațiile U.T.C. și ti- 
Inerii din întreprindere 

și-au concentrat acțiunile 
. patriotice, în sprijinul pro- 
I coșului productiv, o con- 
Istituie recuperarea unor 

piese și materiale pen
tru a fi recondiționate în 

I atelierul minei și apoi re- 
I folosite. Se evidențiază ti

nerii • din organizațiile 
| U.T.C. nr. 7 A (secretar 
I Gheorghe Cugereanu) și 
sectorului electro
mecanic (secretar Lidia 

| Marc). (P. VASIU, Lonea).
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ANHIDRIT. Specialiștii, 
Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria 
lianților și azbocimentului 
au pus la punct o modernă 
tehnologie de obținere a 
liantului de anhidrit care 
poate înlocui cimentul 
„Portlant", lemnul și meta
lul în lucrările miniere. Li
antul rezultă din valorifi
carea fosfoghipsului, rezul
tat ca subprodus din fabri

carea acidului fosforic. înal
ta performanță tehnică 
poate atrage atenția specia
liștilor noștri. (I.V.)

IN ATENȚIA TURIȘ
TILOR. După o perioadă 
de revizii telescaunul din 
Paring, este din nou la 
dispoziția turiștilor cu o 
capacitate de 120 persoane 
pe oră. Transportul se fa
ce zilnic între orele 9,30— 
16,30, cu excepția zilei de 
luni, cînd se fac lucrări 
de revizii săptămînale. 
(V.S.)

EXCURSII. Pentru pen
sionarii din Petroșani se 
organizează în 5 septem
brie a.c. o excursie de 
o zi la Drobeta Turnu Se
verin. O altă excursie este 
programată pentru • zilele 
de 18, 19 și 22 septembrie 
în localități din nordul ță
rii. înscrierile și alte in
formații se primesc zilnic 
la sediul Casei pensionari
lor din Petroșani. (V.S.)

ZONA DE AGREMENT 
de la Brăița din orașul Lu-

peni este tot mai solicita
tă. Pentru a face față tra
ficului intens din zonă, e- 
dilii orașului și-au pro
pus modernizarea drumului 
de acces ce leagă cartierul 
Braia de zona de agrement. 
Pînă în prezent a fost 
tonată porțiunea cea 
dificilă a carosabilului 
această zonă. Pe cînd 
fel de lucrări și-n alte 
ne, în Paroșeni, spre
xemplu, unde automobiliș- 
tii sînt puși în situația de

a face... slalom printre și 
peste gropi ?! 
muncitori a 
vreo lună în 
(mai bine zis 
dîncit) și... a 
vor mai reveni ?
Breben)

O echipă de 
curățat cu 

urmă gropile 
le-au mai a- 
plecat. Cînd 

(Petru

be
rna i 
din 
ast- 
zo-
e-

MODELE. Intre 
produse purtînd 
întreprinderii de Tricota
je Petroșani, care vor in
tra, în curînd, în magazi
nele de profil se află com- 
pleul pentru femei și pu
loverele tip sport pentru

noile 
marca

copii și bărbați. Aceste 
modele, creații ale colec
tivului -unității, se remar
că printr-o armonioasă 
combinație coloristică, prin
tr-o modernă croială, în 
ton cu linia și exigențele 
modei. (S.B.)

Rubrică realizată de
V. STRĂUȚ
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Băieții „Jiului“ s-au jucat cu ocaziile înviorare, după
JIUL PETROȘANI - C.F.R. 

TIMIȘOARA 1-0 (1-0). „Infu
zia" tehnică, mai ales Th li
mita mediană a schimbat in 
bine jocul fostei divizionare A 
din Vale. Dacă altădată e- 
chipa era privată de jucăto
rul de concepție, acest rol 
este îndeplinit acum nu nu
mai de jucătorul-antrenor 
Mulțescu, dar și de Răduca- 
nu, al cărui rafinament teh
nic slujește ideal interesele 
strategice ale echipei. De 
fapt, „placa turnantă" este 
zona forte a Jiului, fapt îmbu
curător, Szekely și Găman au 
căpătat personalitate, mani
festă și ambiții ofensive.

Duminică, cu rare excepții. 
Jiul a dominat copios, a ra
tat ocazii cit pentru întreg 
turul, e drept, portarul cefe
riștilor Icobescu s-a remarcat 
prin robinsonade curajoase, 
inspirate, salvindu-și deci e- 

chipa de la o infrîngere la scor 
fluviu. Divizionara B din Vale 
n-a obținut decît victoria la 
limită nu atît datorită „beto
nului” bine organizat de ex
perimentatul Hergane, ci pen
tru că și-a dispersat forțele 
pe aripi, complicînd drumul 
spre poarta adversă. Dacă 
„lacătul" este ermetic în cen
trul său, tot aici trebuie gă
sită cheia străpungerii ; în 
lipsa unui „buldozer", sînt re
comandate combinațiile in 
viteză sau chiar incursiunile 
solitare. In același timp „ar- 
tileiiștii" Jiului n-au apelat 

suficient la șutul de la distan
ță preferind combinațiile pe 
metru pătrat, iar cind s-au în
cumetat s-o facă, nu aveau 
tirul reglat. In acest sens, 
schema bine gindită, cu soluții 
inedite, a loviturilor libere, cu 
manevre înșelătoare n-a avut 
sorți de izbindă, din același 
motiv. De altfel, credem, se 
impune creșterea „agresivită
ții" liniei de atac.

Filmul partidei oglindește 
superioritatea gazdelor, în 
prima repriză au ratat : Gă

man (min. 1), Lăsconi (2), Ră- 
ducanu (5 și 12), Stana (7) 
etc., intervențiile lui Icobescu 
la șuturile lui Neagu (4) Sze
kely (10) aju menținut scorul 
egal pînă în min. 27. O nouă 
lovitură liberă, de pe aripa 
dreaptă, executată de Mul
țescu, a fost preluată de a- 
ceastă dată in gol, cu capul, 
de Pachițeanu, bine plasat în 
buchetul de apărători adverși. 
Abia în min. 34, fostul poli- 
tehnist Titi Nicolae a obținut 
primul corner pentru timișo
reni, rămas însă fără rezul
tat, după care în careul lui 
Toma s-a reinstalat liniștea. 
Cuartetul median al Jiului 
s-a „jucat" cu ocaziile și lo
viturile libere, dar Lăsconi a 
acționat izolat în centrul li
niei de atac, mai apoi ne
reușitele aveau să creeze o 
nervozitate excesivă, sancțio
nată, după pauză, cu carto
nașe galbene pentru Flores- 
cu și Mulțescu, de la oaspeți 
Mihai Daniel și Titi Nicolae 

avind parte de același tra
tament.

La reluare, cu vintul in a- 
vantaj, Jiul s-a năpustit din 
nou spre careul advers, dar... 
ocolind zona de centru, ast
fel pasele lui V. Popa, Mul
țescu, Szekely, deși ideale, 
n-au avut adresant. înlocuiri
le operate (Lăsconi cu Sălă- 
gean și Răducanu cu Dosan) 
n-au reușit să limpezească 
fazele ofensive. Cît despre 
oaspeți, doar în min. 80, o 
combinație între noii intro
duși Stoișin și Truți, care a- 
menința să devină periculoa

Fotbal, divizia B, seria a lll-a

să, a fost oprită prin fault 
de Florescu. Jiul a ciștigat 
deci pe merit partida, dar la 
limită, fiindcă nu ore încă 
om de gol. „Noarul" său, 
Lăsconi, s-ar descurca, după 
părerea noastră, în linia me
diană, îl recomandă tehnica 
și altruismul, ca vîrf de lance 
nu are „răutatea" necesară. 
Cei mai buni din tabăra în
vingătorilor ni s-au părut în
tregul compartiment median 
și Neagu, în revenire de for
mă, Stana.

JIUL : Toma — V. Popa, 
Florescu, Neagu, Stana — 
Găman, Szekely, Mulțescu, 
Răducanu (Dosan) — Pachi- 
țearru, Lăsconi (Sălăgean).

Sever NOIAN

„dușul
C.S.M. REȘIȚA - MINERUL 

LUPENI 1-1 (1-1). După e- 
șecul din prima etopă, mine
rii s-au mobilizat, realizind 
o performanță notabilă în 
fața unei divizionare B cu 
pretenții la promovare, care 
avea la activ o victorie în 
deplasare. De remarcat, 
franchețea antrenoiului Li- 
bardi, care, comentînd parti
da, a precizat că lovitura de 
pedeapsă, prin care ou des
chis scorul gazdele, în min. 
4, nu este rodul „imaginați

ei" cavalerilor fluierului, ci 
urmarea firească a faultului 
în careu comis de Dina, asu
pra lui Cristian Alexandru. 
Pe fondul de dominare „cla
sic", adică a reșițenilor, mi
nerii au echilibrat jocul, ba 
chiar s-au lansat pe contra
atac. In min. 20 și 26, Mușat, 
in poziții ideale, a ratat in 
situația de singur cu porta
rul advers I Cu cinci minute 
înainte de pauză, o țesătură 
de pase pe aripa stingă, in 
„triunghiul" P. Popa — Mu
șat — Nechimiș, s-o continuat 
cu o diagonală spre Stoines- 
cu, cursa lui solitară a adus 
bucurie în tabăra oaspeților, 
fiindcă a fost finalizată de

rece“
un șut sec pe lingă ultimul 
apărător, ieșit temerar, dar 
fără șansă, în întîmpinare.

Repriza secundă, disputată 
mai ales in terenul oaspeți
lor, a remarcat intervențiile 
sigure ale apărătorilor Poc- 
șan, Tereche și Leordean, ba
loanele recuperate au fost 
utilizate de mijlocași nu nu- 

' mai pentru „temporizare", ci 
și pentru inițierea unor con
traatacuri. Astfel, Stoinescu 
și Postelnicu au fost pe punc
tul de a finaliza, în ultimele 
10 minute Mușat și Postel
nicu s-au complicat amînînd 
șuturile, deci tabela de mar
caj a consemnat, după 90 de 
minute, egalitate : 1—1 (1—1).

- Fotbaliștii reșițeni, re
marcă antrenorul Petre Libar- 
di, au „căzut" în capcana 
noastră, exact cum am gre
șit noi in prima partidă, pe 
teren propriu, cu Olimpia Sa- 
tu Mare. Organizîndu-ne bine 
în apărare, lansînd contra
atacuri chiar în inferioritate 
numerică, am surprins gazde
le ; cu puțină șansă am fi 
putut reajunge la zero în 
clasamentul adevărului.

MINERUL : 'Grigore — Le
ordean (Colceag), Dina, Poc- 
șan, Tereche — Nechimiș, 
Voicu, Postelnicu, P. Popa — 
Stoinescu — Mușat.

Ion VULPE

Trei goluri, 
trei bare ...
MINERUL PAROȘENI - 

C.S.M. CARANSEBEȘ 3-0 
(1—0). Duminică, pe noul ga
zon al stadionului din Lunca 
Jiului a cîntat fanfara și s-a 
desfășurat un spectacol spor
tiv prezentat de Asociația 
sportivă „Sănătatea" din Vul
can. Astfel a debutat noul 
campionat 1985 — 1986 la 
Poroșeni.

Meciul echipei „Minerul”, 
în compania unei echipe ca
re în campionatul trecut a 
candidat, pînă în ultimele 3 
etape, la promovare, a fost 
frumos, viu aplaudat.

Prima repriză a fost domi-
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nată de gazde. In min. 14, 
după o cursă pe partea stin
gă, Băltaru centrează frumos 
și Henzel, cu capul, înscrie : 
1-0. După pauză, la cîrma 
jocului au fost tot fotbaliștii 
de la Paroșeni, care au do
minat net. Dacă în prima re
priză ei au expediat o dată 
balonul in bară, în cea de-a

CLASAMENTUL
1. Gloria Bistrița 2 2 0 0 8—0 4
2. Olimpia S.M. 2 2 0 0 7—3 4
3. F.C. Maramureș Baia Mare 2 1 1 0 5—1 3
4.—5. Strungul Arad 2 1 1 0 7—5 3

C.I.L. Sighet 2 1 1 0 3—1 3
6. C.S.M. Reșița 2 1 1 0 2—1 3
7.-9. C.F.R. Timișoara 2 1 0 1 1—1 2

Jiul Petroșani 2 1 0 1 1—1 2
Minerul Cavnic 2 1 0 1 1 — 1 2

10. Mureșul Deva 2 1 0 1 1—2 2
10.—12. Metalul Bocșa 2 1 0 1 3—5 2

F.C.M. U.T. Arad . 2 1 0 1 1—3 2
13. Aurul Brad 2 0 1 1 0—1 1
14—16. Mecanica Orăștie 0 1 1 5—7 1

Minerul Lupeni 2 0 1 1 2—4 1
Armătura Zalău 2 0 1 1 1—3 1

17. înfrățirea Oradea 2 0 0 2 0—2 0
18. Unirea Alba Iulia 2 0 0 2 2—9 0

Rezultate tehnice:
GLORIA BISTRIȚA — 

F.C.M. U.T. ARAD 3—0 
(1—0) : D. Nicolae (min. 32). 
Moga (min. 71 și 82).

C.S.M. REȘIȚA — MI
NERUL LUPENI 1—1 
(1—1), ITodin (min. 6 din 
11 m) pentru C.S.M., Stoi
nescu (min. 40) pentru Mi
nerul.

MINERUL CAVNIC — 
AURUL BRAD 1—0 (0—0): 
Catană (min. 60).

OLiMPIA SATU MARE 
— MECANICA ORĂȘTIE 
4—2 (1—1); Cistian (min. 38 
•— autogol), Melnic (min. 
49), Kaizer (min. 69), Van- 
cea (min. 73 din 11 m), res
pectiv Vătafu (min. 14), 
Hațegan (min. 85).

ETAPA VIITOARE (du
minică, 25 august): O- 
limpia Satu Mare — Ar
mătura Zalău, înfrățirea 
Oradea — C.I.L. Mecani
ca Sighet, C.F.R. Timișoa
ra — Strungul Arad, Mi
nerul Lupeni — Mecanica

ARMATURA ZALAU — 
C.I.L. MECANICA SIGHET 
1 •—1 (1—0).- Pascuță (min. 
44) pentru Armătura, Moiș 
(min. 76) pentru C.I.L.

JIUL PETROȘANI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 

(1—0) ; Pachițeanu (min. 28).

STRUNGUL ARAD — 
UNIREA ALBA IULIA 
4—2 (2—0) : Urs (min. 32, 
44 și 49), Rus (min. 60), 
respectiv Popa (min. 64) 
și Al. Moldovan (min. 80 
din 11 m).

MUREȘUL DEVA — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 1—0 
(1—0); M. Ștefăneseu (min. 
3).

F.C. MARAMUREȘ BA
IA MARE — METALUL 
BOCȘA 5—1 (3—0) : Roz- 
nai (min. 4, 21 și 89), Cris- 
tea (min. 5) și Mureșan 
(min. 64), respectiv Roșea 
(min. 82).

Orăștie, Gloria Bistrița — 
Minerul Cavnic, Aurul 
Brad — Jiul Petroșani, 
F.C.M. U.T. Arad — F.C. 
Maramureș Baia Mare, U- 
nirea Alba Iulia — Mure
șul Deva, C.S.M. Reșița 
— Metalul Bocșa.

Pe stadionul din Lunca Jiului, echipa minerilor din Paroșeni a dat, du
minică, deplină satisfacție suporterilor învingînd pe C.S.M. Caransebeș cu 3—0. 
Un început bun în lunga cursă pentru promovarea în divizia B, pe care poate 
s-o dobîndească în actuala ediție a campionatului.

Șah

Cristina Bădulescu, între 
fruntașele turneului internaționaf 

de la Băile Herculane
Runda a X-a, a puterni

cului turneu internațional 
de la Băile Herculane, a 
adus un nou prilej de sa
tisfacție junioarei Cristina 
Bădulescu, după cum se 
știe, reprezentantă a Văii 
Jiului, care a invins-o pe 
Marina Pogorevici. In clasa
ment conduce, conform aș
teptărilor, o „stea" a eși
chierului feminin, sovietica 
Irina Levitina, cu opt punc
te și o partidă întreruptă, 
dar dintre animatoarele în
trecerii se află, pe locul III 

Cristina Bădulescu, cu ace
lași număr de puncte (șa
se), dar secondanta liderei, 
Margarita Voiska, mai are 
de disputat două întrerup
te. Comportarea junioarei 
noastre, într-o companie 
valoroasă a senioarelor, ne 
îndreptățește speranțele cu 
care o acredităm la proxi
mul campionat mondial ol 
categoriei sale de virstă, 
care se va desfășura, în 
luna septembrie, în Polo
nia. (I.V.)

Fotbal, divizia C, seria a Vlll-a

Combinata a clacat din start...
C.F.R. CARANSEBEȘ - Ml- 

NERUL-ȘTIINȚA VULCAN 3-0 
(2-0). Accidentarea unui ti- 

năr titular, Bejan, a pus pro
bleme antrenorului Coșorea- 
nu in alcătuirea formației, 
conform ultimelor prevedea 
ale federației de specialitate. 
Improvizațiile au fost depis
tate repede de experimenta- 
ții fotbaliști din Caransebeș 
și, in consecință, exploatate. 
Astfel, dacă primul gol a fost 
opera combinativă a înainta
șilor ceferiști, mărirea handi

capului are la bază greșelile 

copilărești, comise de funda

șul de margine Tănăsie. Sco

rul nu oglindește totuși ra

doua au mai făcut-o de do
uă ori, ceea ce denotă că au 
atacat mult. In min. 73, lor- 
dache execută bine o lovitu

ră liberă și majorează scorul : 
2-0. Doar după 15 minute, 
Lăzăroiu centrează în coreul 
oaspeților, unde se aflau trei 
jucători ai echipei gazdă. Ru- 
su preia cu capul, intr-o fază 
„șah-mat" și pecetluiește sco
rul partidei : 3-0.

Așadar, „Minerul" Paroșeni 
a debutat bine, in nota in 
care ne-a obișnuit și în cam
pionatul trecut, dovedind că 
elevii lui Tiberiu Benea știu 
ce vor. Să vedem ce ne re
zervă viitorul 1

MINERUL PAROȘENI : Cre- 

can — Rusu, Leleșan, Lixon- 

dru, Ispir — Lăzăroiu, lacob 

(Hădărean), lordache — Hen

zel, Gîtan (Boloș), Băltaru.

Mircea BUJORESCU

portul real de forțe din teren, 
după 0-2, jucătorii combina
tei s-au aflat adesea în a- 
tac, dar imprecizia lui Con
stantin șj_ Topor, din... careul 
mic, trebuie să dea de gindit 
conducerii tehnice. Acest e- 
șec, de proporțiile forfaitului, 
nu poate fi motivat de „cau
ze subiective", e drept seria 
bănățeană se anunță mai 
grea decît precedenta in ca
re evoluaseră divizionarele C 
din Vale. Startul greșit al fot
baliștilor din Vulcan are darul 
să tragă semnalul de alrmă, 
mai ales că duminică, în te
ren propriu vor primi replica 
unui alt adversar dificil. Uni
rea Tomnatic.

Andrei APOSTOL
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In prezența tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU9 
Deschiderea expoziției

(Urmare din pag. D

neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ca
re, cu gîndul și fapta, cu 
clarviziunea marilor făuri
tori ai istoriei, cu neasemu
it patriotism, și-a dedicat 
întreaga viață și activitate 
revoluționară măreței lupte 
pentru eliberarea socială și 
națională, triumfului ade
vărului și dreptății, pros
perității țării, bunăstării și 
fericirii poporului, edifică
rii socialismului și comu
nismului pe pămîntul patri
ei, înfăptuirii idealurilor 
de. pace și progres ale tu
turor națiunilor.

Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, 
care găzduiește expoziția, a 
îmbrăcat aspect sărbătoresc.

La intrare se afla por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de dra
pele tricolore și roșii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului, au fost invitați 
să viziteze expoziția, or
ganizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialis
te, Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor și 
Uniunea Tineretului Co
munist.

Expoziția oferă o sinteză 
revelatoare a realizărilor 
remarcabile obținute în 
planul creației literar-ar- 
tistice și tehnico-științțfice 
în rodnica perioadă inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd 
dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție, a 
societății românești în ge
neral, s-a împletit strîns 
cu avîntul susținut al ști-

SPE
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nor instituții centrale, or
ganizații de masă și ob
ștești, personalități ale vie
ții științifice, culturale și 
artistice, zeci de mii de 
oameni ai muncii, studenți, 
elevi și militari.

Erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră și 
membri ai corpului di
plomatic.

Apariția in tribu
na oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului este salutată cu pu
ternice și îndelungate u- 
rale și ovații. Se aclamă 
minute în șir ..Ceaușescu— 
P.C.R.!" , „Ceaușescu și 
poporul!". Din zeci de mii 
de piepturi este scandat cu 
însuflețire numele parti
dului, al secretarului său 
general, participanții ex- 
primîndu-.și astfel, aseme
nea tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, re
cunoștința profundă pen
tru viața nouă, liberă și 
demnă pe care o trăim, în
crederea nestrămutată că 
înfăptuirile grandioase ale 
« pocii deschise de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. vor 
li continuate cu strălucire, 
spre gloria patriei noastre 
socialiste, spre binele și 
fericirea întregii noastre 
națiuni.

In această atmosferă de 

inței, artei și culturii, cu 
afirmarea plenară a spiri
tualității naționale.

Sub genericul „Epoca 
Ceaușescu — epoca înflo
ririi tuturor județelor ță
rii", sint reflectate în ex
poziție profundele trans
formări economice, sociale 
și spirituale care au avut 
loc pe întreg cuprinsul 
României socialiste în ul
timele două decenii, prin 
transpunerea în viață a
politicii de dezvoltare ar
monioasă, echilibrată, a
tuturor zonelor patriei, pro
movată cu consecvența de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un mare număr 
de fotografii și diapozitive, 
filme proiectate pe ecrane 
special amenajate, redau 
aspecte din vizitele de lu
cru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în satele și o- 
rașele patriei, în cursul 
cărora au fost stabilite 
măsuri hotăritoare pri
vind dezvoltarea
tuturor așezărilor, ri
dicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al 
poporului. Sînt prezentate 
machete și imagini ale 
marilor ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — e- 
dificii industriale, de cul
tură și artă, înălțate în 
ultimii 20 de ani. O sui
tă de grafice, fotografii, 
filme și exponate, ilustrea
ză personalitatea fiecărui 
județ, participarea acesto
ra la Festivalul Național 
„Cîntarea României", con
tribuția lor la dezvoltarea 
științei, artei și culturii, la 
îmbogățirea patrimoniului 
spiritual național.

Rezultatele de prestigiu 
înregistrate în sfera crea
ției, în întreaga activitate 
științifică și culturală se 
înscriu ca parte integrantă 

CTACOL OMAGIAL
intensă vibrație patriotică 
a început spectacolul •— 
grandioasă manifesare 
culțural-artistică organi
zată în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", cu participarea ce
lor mai valoroase formații, 
a laureaților ultimei edi
ții, a festivalului — strălu
cită inițiativă a secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
menită să stimuleze am
pla participare a maselor la 
crearea și receptarea va
lorilor materiale și spi
rituale ale națiunii noas
tre, expresie elocventă a 
democratismului culturii 
noastre socialiste.

După intonarea Imnului 
de stat al Republicii So
cialiste România, sunete de 
tulnice, trompete, buciume, 
dau semnalul începerii 
spectacolului — înălțător o- 
magiu adus patriei, popo
rului, partidului, glorioase
lor realizări pe care națiu
nea noastră le-a înfăptuit 
în cele peste patru dece
nii care au trecut de la 
măreața zi înscrisă cu litere 
de aur în istoria țării — 
23 August 1944.

Spectacolul, în ansam
blul său, s-a constituit intr- 
un emoționant poem 11- 
terar-muzical-coregrafie și 
cinematografic, dedicat re
voluției de eliberare so
cială și națională. antifas
cistă și anliimperialistâ de 

la 23 August 1944, împlinirii 
a *20 de ani de la Congre
sul al IX-lea, prefacerilor 

a mărețelor înfăptuiri d<>- 
bîndite de poporul nostru 
sub conducerea partidului, 
a secretarului său general, 
in ultimele două decenii, 
în toate domeniile construc
ției socialiste, reflectînd 
spiritul cutezător și În
noitor al acestor ani lumi, 
noși.

In semn de prețuire și 
recunoștință, în expoziție 
este prezentată, la loc de 
cinste, monumentala operă 
teoreticei a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinsă 
intr-un număr important 
de volume, strălucită con
tribuție la dezvoltarea crea
toare a teoriei și practicii 
revoluționare, la îmbogăți
rea gîndirii social-politice 
contemporane. Se află ex
puse opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construirii 
societății socialiste multila
teral dezvoltate", volume 
cuprinzînd pagini din gîn- 
direa sa economică, social- 
politică, filozofică, pe tă- 
rimul științelor, al culturii 
și artei, studii și analize 
consacrate problemelor ma
jore ce confruntă omeni
rea. Această vastă operă a 
fost editată în milioane de 
exemplare în țară .și străi
nătate, fiind apreciată de 
cele mai distinse foruri a- 
cademice și politice, de 
personalități prestigioase 
ale științei, culturii și vie. 
ții sociale de peste hotare.

întreaga expoziție evi
dențiază faptul că, avînd 
drept călăuză concepția u- 
manist-revoluționară a se
cretarului general al parti
dului, președintele Republi
cii, tovarășului^ Nicolae 
Ceaușescu, despre știință, 
artă și cultură, bucurîndu- 
se, totodată, de îndrumarea 
și sprijinul nemijlocit, per- 

revoluționare înregistrate 
în toți acești ani în viața 
țării.

Finalul spectacolului este 
marcat de un grandios ta
blou intitulat „Spre co
munism, biruitorii". Miile 
de artiști amatori și profe
sioniști, precum și sportivii 
și alți participanți din 
Capitală și din țară care 
și-au dat concursul la reu
șita Spectacolului festiv, se 
reunesc pe gazon, alcătu
ind centrul țării, în mijlo
cul căruia se desfășoară 
mișcarea coregrafică sim
bolizând unitatea indestruc
tibilă a întregului popor în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Imaginea este dominată, 
în final de un uriaș drapel 
tricolor, alcătuit din mii 
de trupuri. Răsună solemn 
Imnul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — 
„E scris pe tricolor' unire". 
Văzduhul este inundat de 
policromia focurilor de ar
tificii.

Spectacolul ia sfîr.șit în- 
tr-o atmosferă de mare în
suflețire. Realizatori și 
spectatori, într-o comuni
une de gînduri și simțire, 
ovaționează îndelung pentru 
partid și secretarul său 
general, pentru patria noas
tră socialistă — mărturie 
vie a unității de granit a 
întregului nostru popor în 
jurul partidului, al tovară- 

manent, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminentă perso
nalitate politică, strălucit 
om de știință, de reputație 
internațională, creația lite. 
rar-artistică și tehnico-șți- 
ințifică românească a cu
noscut, în ultimii douăzeci 
de ani, o înflorire £ără pre
cedent.

In cadrul expoziției este 
prezentată activitatea tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pe 
tărîmul cercetării științifi
ce, contribuția de o excep
țională însemnătate pe care 
o aduce ca om de știință, 
în fruntea Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie, la progresul știin
ței românești, la orientarea 
acesteia, la introducerea și 
promovarea susținută, în 
toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, a celor 
mai noi și valoroase cuce
riri ale revoluției tehnico- 
științifice.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat felicitări pentru 
reușita acestei expoziții.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați din nou de lo
cuitorii Capitalei cu multă 
căldură și însuflețire. Au 
fost reafirmate sentimen
tele de nețărmurită dragos
te și stimă pe care țoți ce
tățenii patriei le poartă 
conducătorului iubit al par
tidului și statului nostru. 
Toți cei prezenți au scandat, 
cu înflăcărare, „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul". Formații artistice 
au întregit' prin cjjitee și 
dans, atmosfera acestui e- 
veniment sărbătoresc.

(Agerpres).

știlui Nicolae Ceaușescu.
Tineri și tinere, șoimi ai 

patriei și pionieri, urcă in 
tribună, oferă cu emoție 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, frumoase 
buchete de flori.

In întreaga arenă răsună 
neîntrerupt urale vii și în
delungi aplauze.

La plecare, pe aleile ma
relui stadion, mii de bucu- 
reșteni au înconjurat din 
nou cu toată căldura ini
milor lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu. Se 
aplaudă cu însuflețire, se 
ovaționează neîntrerupt, se 
scandează pentru patria 
socialistă, pentru partidul 
comunist, pentru iubitul și 
stimatul conducător al 
partidului și statului, pen
tru eroicul nostru popor, 
făuritorul noii istorii a 
României socialiste.

In această atmosferă, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului părăsesc stadionul 
unde a avut loc impresio
nantul spectacol omagial 
dedicat sărbătorii naționale 
a poporului român și îm
plinirii a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului — epocă do glo
rioase împliniți, înscrisă cu 
litere de aur în istoria mi
lenară a patriei noastre.

FAMILIA’ Diaconu adu

fiicei noastre. (4158)
SCHIMB apartament do

uă camere, intrări separa
te, eu similar “ 
zonă centrală, 
zilnic, Petrila. 
Martie, bloc 16/21. (4157)

PIERDUT legitimație de

Petroșani;
In formații 

cartier 8

Liceul industrial nr. 1
Petroșani

anunță concurs de admitere în treapta a Il-a 
Liceu — sesiunea august 1985 — 

pentru ocuparea următoarelor locuri :
LICEU — curs de zi

— profil mine locuri 133 (băieți)
— preparare locuri 9 (băieți)
— profil mine — seral locuri 19 (băieți) 

înscrierea la Liceu zi și seral se face în
perioada 17—27 august 1985.

Examenul de admitere are loc în data de 
29 august 1985 la matematică și 31 august 
1985 — la fizică.

Școala profesională

— Meseria — miner locuri 320 (băieți)
— mecanic mașini și utilaje miniere

locuri 108
— electrician de mină - locuri 72

înscrierea la școala profesională se face 
pînă la data de 5 septembrie 1985.

Examenul de admitere se susține între 
5—7 septembrie 1985.

Spitalul municipal Petroșani
încadrează prin transfer sau direct :

** — electrician

Ț — lăcătuș

— zugrav.vopsitor
— tîmplar

■— paznic — obiectiv social

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul spitalului, strada Republicii nr. 137 A, 
telefon 42360, interior 139.

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO 
ORAȘTIE 1 

încadrează
— șoferi pentru Cariera Cîmpu lui Neag 

Informații suplimentare la Autobaza 
TA Orăștie și la Cariera Cîmpu lui Neag.

Informații la telefon 41495 sau 47055.

I.C.S. ALIMENTARA Șl A.P. PETROȘANI 

încadrează urgent
— un paznic
— un fochist încălzire centrală.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 
12/1971.

Mica publicitate
ce mulțumiri medicului 
Szubin și colaboratorilor 
pentru competența de care 
au dat dovadă în îngrijirea

serviciu pe numele Turke 
Lucian, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (4156)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Va- 
silachi Ioan, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(4153)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Todean 
loan, eliberată de 
I.A.C.M.M. Petroșani. O 
declar nulă. (4154)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA mulțumește colectivului IPSRUEEM 
și tuturor celor care au fost alături de noi la .în
cercarea grea suferită de pierderea celui care a 
fost

Sing. BER1NDEA AUREL-
(4155)
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