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La invitația tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 
președintele Republicii 

Indonezia va efectua o vizită 
oficială de prietenie 

în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Indo
nezia, generalul Suharto, va

efectua, împreună cu doam. 
na Tien Suharto, o vizită 
oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România, 
in partea a doua a lunii 
septembrie 1985.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri, au început 
Lucrările Congresului al IlI-lea al consiliilor 

populare județene și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
creta- general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au început, 
marți, 10 septembrie, lu
crările celui de-al IlI-lea 
Congres al consiliilor popu
lare județene și al pre
ședinților consiliilor popu
lare municipale, orășe
nești și comunale, eveni
ment de deosebită impor
tanță în viața patriei noa
stre.

Acest reprezentativ fo
rum democratic se întru
nește în atmosfera de pu
ternică emulație creatoa
re, de avînt în muncă și 
fermă angajare revoluțio
nară în care toți cetățenii 
țării omagiază împlinirea 
a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
și de la alegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
suprema funcție de condu
cere în partid, moment 
de însemnătate istorică 
pentru destinele națiunii, 
pentru devenirea social is- 
ță și comunistă a Româ
niei.

Mii de locuitori ai Capi
talei au venit să întîmpi- 
ne, la sosire, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Grupuri de pionieri și 

șoimi ai patriei, de tineri 
și tinere au oferit cu afec
țiune tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au stră
bătut pe jos aleea centra
lă , de la monumentalul 
arc înălțat la intrarea în 
Complexul expozițional 
din Piața Scînteii — pe 
care stă scris „1965—1985“ 
și „Epoca Ceaușescu — 
epoca de aur a României" 
— pînă la pavilionul cen
tral, unde are loc Con
gresul consiliilor populare. 
Frumoasa esplanadă este 
străjuită, de o parte și 
de alta, de imense pano
uri, care cuprind fotogra
fii cu valoare de docu
ment, ele alcătuind o re
velatoare cronică a prefa
cerilor înnoitoare petre
cute în societatea româ
nească, a remarcabilelor 
înfăptuiri obținute de po
porul nostru în perioada 
eroică inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu condu
ce cu strălucire destine
le țării, ale națiunii, pe 
calea socialismului și co

munismului. Mari imagini, 
însoțite de date sintetice, 
ilustrează, cu deosebită 
putere de sugestie, realiză
rile fără precedent înregis
trate în propășirea econo
mică și socială a Români
ei, în modernizarea struc
turilor de producție și dez
voltarea cu prioritate a 
ramurilor de vîrf, purtă
toare ale progresului teh
nic, în afirmarea susținu
tă a științei, artei și cul
turii, în adîncirea și per
fecționarea democrației 
noastre socialiste, în creș
terea avuției țării și, pe 
această bază, a bunăstării 
și gradului de civilizație 
al întregului popor. In 
acest sens, o serie de cifre 
semnificative vin să evi
dențieze sporirea conside
rabilă a volumului total de 
activitate economică pe lo
cuitor în toate județele, ca 
urmare a dezvoltării impe
tuoase a industriei, agri
culturii, construcțiilor, a 
celorlalte ramuri, în con
dițiile valorificării supe
rioare a resurselor mate
riale și umane ale țării. 
Documentele fotografice 
expuse conturează chipul 
luminos al României de 
astăzi, al perioadei de ma
re avînt și dinamism, de 
adevărată renaștere națio

nală, pe care întregul po
por a legat-o trainic și 
pentru totdeauna de nu
mele, gîndirea și fapta re
voluționară ale făuritoru
lui ei inspirat și clarvă - 
zător, numind-o cu mîn- 
drie „Epoca Nicolae
Ceaușescu".

Imaginile dominante - ale 
acestei impresionante cro
nici fotodocumentare sînt 
atît de familiare, de scum
pe nouă, tuturor. Ele înfă
țișează vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele și lo
calitățile patriei, în între
prinderi, unități agricole, 
pe șantiere, în institute de 
învățămînt și cercetare, 
dialogul nemijlocit și rod
nic pe care secretarul ge
neral al partidului îl în
treține permanent cu fău
ritorii bunurilor materia
le și spirituale ilustrînd, 
în mod strălucit, concep
ția sa programatică pri
vind construcția socialis
mului împreună cu popo
rul si pentru popor.

...Ora 9. Are loc deschi
derea lucrărilor celui de-al 
IlI-lea Congres al consi
liilor populare județene și 
al președinților consiliilor 
populare municipale, oră
șenești și comunale.

Pavilionul central al 

Complexului expozițional 
din Piața Scînteii, care 
găzduiește lucrările Con
gresului, este împodobit 
sărbătorește. Pe fundalul 
sălii se află drapele trico
lore și roșii, care înca
drează portretul secreta
rului general al partidu
lui, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In sală domnește o at
mosferă însuflețită, carac
teristică marilor eveni
mente din viața politică 
și socială a țării.

Participă, în calitate de 
invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de- 
putați în Marea Adunare 
Națională, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale, orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, activiști de partid 
și de stat,'personalități ale 
vieții științifice si cultura
le.

Sînt prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați în România, mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și corespondenți 
ai presei străine.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîm- 
pinați, la sosirea în sală, 

cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu urale și ovații 
puternice.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Lucrările Congresului au 
fost deschise de tovarășul 
Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a spus j

Exprimînd dorința ar
zătoare, unanimă, a parti- 
cipanților la cel de-al 
IlI-lea Congres al consi
liilor populare, îmi revine 
deosebita cinste de a pro
pune ca președinte al 
Congresului, reprezentativ 
forum al democrației soci
aliste românești, pe cel 
mai iubit și devotat fiu al 
clasei muncitoare, al po
porului român, strălucit 
militant revoluționar și 
patriot înflăcărat, perso
nalitate proeminentă a lu
mii contemporane, care și-a 
consacrat întreaga viață, 
geniul său creator împli
nirii idealurilor de liber
tate națională și dreptate 
socială, ridicării necon- 
'tenite a României pe culm! 
tot mai înalte de civiliza
ție și progres, creșterii

(Continuare în pag. a 4-a)

Mobilizator pregram pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor localităților

Orașul înflorește prin contribuția 
tuturor cetățenilor

Am urmărit cu viu inte
res cuvîntarca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
rostită ieri la deschiderea 
lucrărilor Congresului al 
IlI-lea al consiliilor popu
lare, mare forum al demo
crației noastre muncitorești, 
revoluționare, adevărată 
tribună a experienței valo
roase acumulată de organe
le locale ale puterii și ad

Vom acționa ferm pentru înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale

Congresul al IlI-lea al 
consiliilor populare, care 
și-a deschis ieri lucrările 
reprezintă un eveniment 
politic major, cu profunde 
implicații în viața economi
că și socială a țării. Ma
gistrala cuvântare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
acest înalt forum al orga
nelor locale ale puterii de 
stat a fost ascultată cu deo
sebită atenție și cu depli
nă aprobare și de construc

ministrației de stat. Cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă pentru 
noi, cei care muncim și tră
im într-un oraș mineresc 
aflat în plină dezvoltare în 
acești ani de istorie nouă, 
un document cuprinzînd 
idei cu înaltă valoare teo
retică și practică ce ne sti
mulează activitatea de mo
bilizare a tuturor cetățeni
lor din Petrila la realizarea 

torii din cadrul brigăzii nr. 
4 a întreprinderii de antre
priză de construcții și mon
taje miniere Petroșani. As
pectele abordate în cuvân
tarea rostită de secretarul 
general al partidului, îndeo
sebi cele cu privire la mă
surile necesare înfăptuirii 
programului de dezvoltate 
economico-socială în profil 
teritorial, pun în fața noas
tră. a constructorilor din 

importantelor prevederi e- 
conomico-sociale în profil 
teritorial.

Consiliile populare au 
sarcini importante în acest 
ultim an al actualului cin-

Ion RADU, 
miner șef de brigadă,

I.M.  Petrila, deputat în 
Consiliul popular orășenesc

(Continuare în pag. a 3-a) 

întreaga țară, sarcini ma
jore. Am reținut mai ales 
că, în actuala etapă de dez
voltare a țării, va trebui 
să ne intensificăm efortu
rile pentru mai buna gos-

Petru FUSU, 
secretar al biroului 

organizației de partid nr. 4 
Lupeni, Valea de Brazi a 

I.A.C.M.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

I.M. Paroșenî

Hărnicie și 
competență
Minerii de la Paroșeni, 

aflați ca întotdeauna în 
primele rînduri ale bă
tăliei pentru cărbunele 
țării, au reușit să-și de
pășească sarcinile zilei 
de 9 septembrie, extră- 
gînd peste prevederile 
planului peste 150 tone 
de cărbune. Printr-o mo
bilizare de excepție și 
o organizare riguroasă a 
muncii în toate cele pa
tru schimburi conduse 
de Mihai Schiopu, Mi
hai Savin, Gheorghe Ma
rin și Aurel Cremene 
din brigada lui Francisc 
Fazekaș, minerii sectoru
lui III au realizat 146 
tone de cărbune peste 
sarcinile planificate. La 
acest succes, pe lîngă a- 
portul substanțial al bri
găzii lui Francisc Faze
kaș care acționează în
tr-un abataj frontal e- 
chipat cu complex me
canizat de mare înălțime 
CMA-5 H o contribuție 
hotărîtoare au avut-o și 
minerii din brigăzile de 
pregătiri conduse de Pe
tre Antohi și Mihai Ște- 
fureac, brigăzi care con
turează un nou abataj 
în panoul 4, stratul 5, 
blocul 6.

CALITATEA CĂRBUNELUI

I. M. Livezeni

Prin adaptarea utilajelor 
la condițiile de zăcâmint 
cărbune mai bun

Față în față puse cele 
opt luni care au trecut din 
anul acesta cu cele similare 
din anul trecut, rezultatele 
înregistrate la extracția de 
cărbune de întreprinderea 
minieră Livezeni diferă a- 
tît din punct de vedere 
cantitativ cît și calitativ.

După cantitatea de căr
bune extrasă diferența este 
destul de mare în detrimen
tul anului 1985, cu peste 
74 000 tone, în situația cînd 
numărul capacităților de 
producție în funcțiune a 
fost același în condiții de 
zăcămînt mult îmbunătăți
te, cînd complexele mecani
zate introduse în subteran 
anul acesta nu au mai avut 
posibilitatea să taie steri
lul în vatră (grosimi de 0,8 
— 1 m) cum s-a întîmplat 
anul trecut cu două astfel 
de capacități.

Normal eia ca anul aces
ta producția de cărbune 

extrasă să fie net superioa
ră celei din aceeași peri
oadă a anului trecut, atît 
din punct de vedere can
titativ cît și calitativ. Deci, 
cantitativ realizările din 
1985 sînt inferioare celor 
din 1984. Nu același lucru 
se poate spune și despre 
calitatea cărbunelui livrat 
preparației Coroești, unde 
1985 este suțM*rior prin ce
le 7 500 tone de cărbune 
primite bonificații față de 
19 670 tone penalizare în 
1984.

In primul trimestru nimic 
nou, depășirile Ia cenușă 
cu 2,1 puncte atrag penali
zări de peste 5 000 tone de 
cărbune. Trimestrul II în
registrează primul succes. 
Diminuînd procentul de 
cenușă și umiditate cu 1,8

Gheorghe SriNU 

(Continuare în pag. a 2-a)
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O îndatorire cetățeneasca
întreținerea spațiului locativ (II)

Îngrijirea apartamentului
In continuarea 

îngrijirea spațiului 
ziarului nostru tovarășul Ladislau Husar, șeful birou
lui tehnic al întreprinderii de gospodărie comunală 
și locativă Petroșani, se referă la aspecte ale bunei 
întrețineri a apartamentului :

— Desigur, nu se pot da 
rețete, spiritul gospodăresc 
poate fi mult mai inventiv, 
mai atent la îngrijirea lo
cuinței. Ceea ce dorim este 
să. amintim cîteva dintre 
regulile generale de între
ținere a apartamentului. 
Una dintre ele s-ar referi 
la aerisirea camerelor, a 
bucătăriei, a băii, cel puțin 
o oră pe zi. Nu este vorba 
numai despre foloasele pen
tru sănătatea locatarilor, ci 
și despre prevenirea con
densului și a igrasiei.

Referitor la pardoselile 
din parchet : acestea nu se 
vor vopsi sau spăla cu mul
tă apă, întrucît se produc 
umflarea lamelelor și de
nivelarea acestora, deci de
gradarea lor 
Este indicat 
să fie lăcuit 
cînd în cînd 
moale și umedă. Tn ce pri
vește pardoselile din lino
leum, acestea se spală nu
mai cu apă călduță și se 
șterg cu cîrpa uscată, pen
tru a preveni deșii pirea 
stratului protector și a îm
binărilor.

— Pentru 
ba de apă 
mandați în 
rii rufelor ?

— Operațiunea să se fa
că. în baie și numai cu gea
mul deschis, pentru a pre
veni depunerea aburilor pe 
pereți și de aici deteriora
rea acestora.

— Dacă presupunem că 
se sparge caloriferul, cum 
trebuie să se procedeze ?

— In cazul unor avarii la 
radiatoarele de încălzire se 
recomandă ca măsură

sfaturilor specialistului privind 
locativ, în numărul de astăzi al

urgență acoperirea cu o pă
tură a locului unde s-a pro
dus stricăciunea și apoi să 
fie anunțat imediat fochis
tul de la centrala sau punc
tul termic cel mai apropiat.

— Despre vopsiri și zu
grăveli ?

— Tîmplăria interioară 
(uși, ferestre) trebuie vop
sită cel puțin din 10 în 
10 ani, iar Ia tavanul și 
pereții interiori locatarul 
este obligat să execute zu
grăveli cel puțin din patru 
în patru ani și vopsitorii în 
ulei din opt în opt ani.

prematură. 
ca parchetul 
și șters din 

cu o cîrpă

că a venit vor- 
caldă, ce reco- 
privința spălă-

Interviu realizat de 
Sabin BORCAN

Apărut în „Editura ști
ințifică și enciclopedică1', 
volumul lui Trofin Hăgan 
se înscrie între acele lu
crări care își propun să 
releve cîteva dintre aspec
tele problematicii funda
mentale ale socialismului 
științific, cu deosebire a 
acelora legate de modul 
creator în care este apli
cat de către Partidul Co
munist Român în deplin 
consens cu realitățile Ro
mâniei contemporane, e- 
vidențiind cu precădere 
mesajul profund uman al 
politicii interne și exter
ne a partidului și statu
lui nostru.

Lucrarea pornește atît 
de la experiența P.C.R. 
cît și de la acele conclu
zii referitoare la teoria și 
practica socialismului ști
ințific pe care mișcarea 
comunistă si muncitoreas
că internațională le-a im
pus. atît în ceea ce pri
vește determinarea proble
maticii socialismului știin" 
țific — ca știință, a me
todologiei cercetării feno
menului politic în sine.

Sistem deschis, supus

continuu înnoirilor — se 
relevă în paginile cărții 
•— socialismul științific a 
suferit transformări apar
te în epoca contempora
nă ; iată de ce, în cuprin
sul lucrării se arată cu

fundamental și a strate
giei politice a P.C.R., di
alectica organică a obiec
tivului și subiectivului în 
viziunea partidului nos
tru, unitatea perechilor de 
categorii cu care operea-

A in 
de Trofin Hăgan

fermitate că omul politic 
trebuie să aibă oricînd 
capacitatea de a determina 
din multitudinea de fapte 
sociale, fenomenul poli
tic, precum și cauzele, na
tura, conținutul și forma 
de manifestare a acestuia.

In lucrare se găsesc 
tratate, după cum însuși 
autorul declară în prefa
ță, probleme ca : „defini
rea organică a obiectivului

știin ți fie a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălu
cit om politic al lumii 
contemporane, personali
tate marcantă a vieții po
litice internaționale.

Cercetătorul, concluzio- 
nînd, transmite cititorului 
ideea că „etapă actuală 
pe care o realizează 
cialismul științific 
indisolubil legată de 
rile mutații săvîrșite 
în domeniul teoriei, 
mai ales în practica 
cial-politică.

Indiscutabil, cartea
pacitează atît atenția spe
cialistului cît și a oricărui 
doritor de aprofundare ă 
ideilor socialismului știin
țific. Trofin Hăgan reu
șește să depășească teore
tizările excesive, oferin- 
du-ne o largă perspectivă 
asupra contribuției de o 
de< sebită valoare is>' <-gre 
teoria și practica socialis
mului științific în Româ
nia o aduc, cu fiecare no
uă realizare, îmbogățirii 
acestei științe.

H. ALEXANDRESCU

so- 
este 
ma- 
atît 
cît 
so-

ca-

de iila

Cartierul „Bucura" — o remarcabilă împlinire urbanistică in orașul 
nerilor Uricani.

cărbune
(Urmare din pag 1)

mai bun

Echipa de lăcătuși con
dusă de Florea Pușcașiu, 
din cadrul brigăzii nr. 3 
Vulcan a I.A.C.M.M., acți
onează intens la finaliza
rea lucrărilor de la culbu- 
toru! cu o capacitate de 
100 de tone din cadrul 
Preparatiei Coroesti.

Foto : Gh. OLTEANU
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ză socialismul științific : 
general — particular, na
țional — internațional, 
conducere — autocondu- 
cere politică, interes par
ticular — interes general", 
ș.a.

De o însemnătate apar
te în contextul lucrării 
sînt acele sublinieri lega
te de contribuția novatoa
re, de o excepțională va
loare teoretică și practică 
pentru socialismul

Alo, informații telefoane?!
Nu mai este cazul să 

subliniem 
ciului de 
fonice — 
insistent 
drept cuvînt. Nu 
întotdeauna, la îndemînă, 
o carte cu abonații tele
fonici din municipiu (și 
pentru că a venit vorba 
despre acest atît de nece
sar instrument de lucru, 
oare nu se consideră că 
ultima ediție, cea din 1980 
a devenit, în mare măsu
ră, inactuală ?) ; au fost 
instalate, în ultimul timp, 
multe posturi telefonice, 
al căror număr nu-1 poți 
afla decît de la serviciul 
03, a cărui menire este 
tocmai aceasta : să-i in-

utilitatea servi- 
informații tele- 
ace] 03 atît de 
cădtat, și pe 

avem,

formeze pe doritori. Dar 
înainte de aceasta, trebuie 
ca operatoarele de servi
ciu să fzaă un lucru mai 
simplu ; să răspundă la 
apel. Di.i păcate, se în
tîmplă prea adeseori ca 
după ce ai format cele 
două cifre, soneria de la 
capătul firului să sune 
îndelung, fără ca dorita 
voce să intre pe fir. Prea 
adeseori se petrec lucru
rile astfel, ca să nu fie 
vorba de un nedorit fe
nomen, care trebuie grab
nic curmat. Pentru că 
rostul unui serviciu de in
formații este tocmai aces
ta : să informeze cît mai 
prompt !

C.T. DIACON'U
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puncte și, respectiv, 0,5 
puncte față de plan, mina 
obține o bonificație de 421 
tone de cărbune energetic. 
Se părea la început, că este 
o întîmplare, dar lunile ur
mătoare au demonstrat 
contrariul. Astfel, in luna 
iulie se cîștigă 1 418 tone 
de cărbune, tone datorate 
celor 1,6 puncte cîștigate 
la cenușă. Luna august, cu 
cele 5,4 puncte minus la 
cenușă aduce o bonificație 
de aproape 4 000 tone de 
cărbune, întărind rezultate
le lunilor din trimestrul II. 
Mai mult decit atît, prime
le zile din această lună 
cind procentul de 
admis în masa de 
livrată a scăzut

cenușă 
cărbune 
față de

la

puncte dă ga- 
că, in conti-

plan cu 7,2 
ranția certă 
nuare, la mina Livezeni se 
va extrage numai cărbune 
de cajjtat- uniform indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, care în
totdeauna a cerut mineri
lor cărbune cît mai mult și 
de cît mai bună calitate.

Evident, succesul înregis
trat de minerii Livezeniu- 
lui, pe linia îmbunătățirii 
calității cărbunelui, se da
torează, in primul rînd, 
adaptării noilor tehnologii 
de exploatări' a cărbunelui 
la condițiile de zăcămint. 
Totodată, începînd cu luna 
mai, s-a definitivat proce
sul dc separare a fluxului 
de transport a cărbunelui 
și sterilului prin creșterea

PRESELECȚIE. Posesorii 
de autoturisme care nu au 
încă, dar vor să dobîndeas- 
că permis de conducere, au 
posibilitatea să participe la 
testele de preselecție, în ve
derea admiterii la cursurile 
Școlii de șoferi amatori din 
Petroșani. Testele, care au

| ca temă regulamentul de. 
circulație, se vor desfășura 
la sediul șcplii (str. Cuza 

I Vodă nr. 23), vineri, 20

H e r g h
„Un parc, o zonă a fru

mosului care să inspire 
optimism, să tonifice bu
curia de a trăi, așa văd 
eu incinta unei materni
tăți, unde tinerele mame 
pășesc pentru prima oară 
in viață cu pruncii în 
brațe..." Așa începe o scri
soare adresată redacției. 
Dar, ceea ce am văzut zi
lele trecute vizitînd o 
nepoată internată la ma
ternitatea lin Lupeni mi 
s-a părut cei puțin. . ciu
dat.

In jurul clădirii, tinde 
ar trebui să fie cea mai 
mare curățenie și ronduri 
de flori, „lei frumoase 
umbrite cu arbori. cu 
bănci pentru mame care 
dau viață noilor născuți,

ea capacității 
a sterilului de 
de deschideri 
De asemenea, 
numărul pos-

verticală 
transport 
lucrările 
pregătiri, 

fost mărit
IurilOr la instalația de clau- 
baj de la suprafață, de la 
două la patru pe fiecare 
schimb. Gindirea tehnică a 
învins și de această dată în 
fața unor metode depășite 
prin tăierea sterilului în 
abataje și alegerea lui pe 
fluxurile de transport. Ste
rilul trebuie lăsat in cea 
mai mare parte acolo în 
abataje, in spațiul exploa
tat sau chiar în masiv — 
cum este cazul intercalațiilor 
in vatra, sau tavan, așa cum 
s-a procedat anul acesta la 
l.M. Livezeni, cînd mecani
zarea a iost adaptată con
dițiilor de t-x tonică.

pe 
de 
la 
Și 
a

1I

j

văzut o... herghelie de 
A fost reparat gardul 
jurul maternității eu 

de sîrmă, iar 
din

am 
cai. 
din 
plasă de sîrmă, iar gos
podarii din vecini și-au 
închis aici caii. După cum 
spunea una din lucrătoa
rele maternității, de zile 
in șir, aceste animale au 
fost inschise, să pască zi 
și noapte. Li s-a pus și o 
vană cu apă pentru băut. 
Acum, în jurul materni
tății vezi numai grămezi 
de gunoaie, cu mirosul... 
specific. Din a cui apro
bare s-a înființat această 
herghelie în curtea ma
ternității ?

O întrebare justificata, 
pe care o pune „o ’bătri- 
nică" din Lupeni, semna
tara scrisorii. (Dan St.)

i
i
i
i

ora 14, în cadrul manifes- \ 
țărilor cultural-științifice, 1 
desfășurate sub egida Ca
sei de cultură a sindicatelor I 
din Petroșani, sub generi
cul „Etica și echitatea so
cialistă". De această dată 
reprezentanții legii vor sus
ține un dialog fructuos, 
pe. această temă, eu oameni 

muncii de la I.U.M.P.

Dacă tempe- 
ridicate din luna 

au permis sexului 
o îngrijire a tenu- 
condiții bune, nu 
lucru șe întîmplă 

prezent cînd la șe- 
de înfrumusețare 

este nevoie să stai cu pă
tura în spate. Oare condu
cerea cooperativei „Unirea" 
nu știe acest lucru sau știe 
și se face că... plouă? (Gh.S.) 

DEZBATERE. „Cunoaș
terea legilor, datorie a fie
cărui cetățean", .iată, tema 
dezbaterii ce se va desfă
șura mîine, începînd de la"'

N-E, sparte, 
râturile 
august 
frumos 
lui în 
același 
Și în 
dințele

Polatiște, și Stolojoaia. Re
cent au fost puse pietrele 
de temelie a unor noi ca
bane in parchetele forestie
re Buta și Sașa.

CINEMATECA. Pe afișul 
serilor de cinematecă, găz
duite de cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, 
figurează, mîine după-amia- 
ză, pelicula de marc suc
ces, a studiourilor ameri
cane, „Laura".

DE MAI BINE de trei 
săptămîni, unitatea de cos
metică nr. 23 din strada N. 
Bălcescu funcționează cu 
geamurile dinspre partea

rare, vor asigura însemnate 
economii de combustibil, 
întrucît nu va mai fi ne
voie dc aburul produs de 
centrala termică pe gaz

septembrie, înccpind de 
ora 9.

ILUMINAT. Echipele 
electricieni, conduse 
maistrul Ion Vrăncilă, 
la C.D.E.E. Petroșani, exe- metan. In viitorul apropiat, 
cută, în aceste zile, lucrări 
care vor asigura iluminatul 
public pe porțiunea recent 
modernizată a Bulevardu
lui Republicii, din reședin
țe noastră de municipiu.

ECONOMII. Lucrările de 
modernizare a cuptorului 
de pîine de 10 tone din ca
drul secției Livezeni, a Fa
bricii de Morărit și Pani
ficație, în curs de desfășu-

de 
de 
de

lucrări similare vor dema
ra și la secția Bărbăteni a 
fabricii amintite.

REPARAȚII. Apropierea 
sezonului rece a impus con
ducerii U.F.E.T. Petroșani 
să întreprindă măsuri, efi
ciente pentru repararea ca
banelor forestiere. Intr un 
stadiu avansat se află lu
crările de reparații la ca
banele Groapa Seacă, Jieț,

■ «■ ■ am MMMI ■■■
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Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Din realizările consiliilor
AMENAJĂRI de 

drumuri

Printre preocupările 
Consiliului popular Bani
ța se numără și îngriji
rea și repararea drumuri
lor — acțiune care, în 
preajma sezonului rece, 
este deosebit de utilă pen
tru locuitorii comunei. 
De altfel, ei înșiși, mobili
zați de deputați, partici
pă la executarea lucrări
lor de întreținere, pe tra
seele rutiere înspre satele 
Merișor, Crivadia, Cotești, 
Arsuri, Boteni. In felul 
acesta, prin contribuția 
în muncă a cetățenilor, se 
întreprind acțiuni de larg 
interes obștesc, în benefi
ciul tuturor.

VOCAȚIE 
CONSTRUCTIVA

Nu toți, desigur, locui
torii Uricaniului _ sînt 
constructori, deși orașul 
este în plin avînt edili
tar. Dar ei, la inițiativa 
consiliului popular, parti
cipă la ridicarea viitoa
relor edificii, un verita
bil șantier fiind, în a- 
ceastă privință, noul car
tier Bucura, care va dis
pune, în final, de 3 650 de 
apartamente, 2 500 de 
locuri în cămine de ne- 
familiști, de importante 
obiective social-culturale. 
Construcții la temelia că

Orașul înflorește Vom acționa ferm
(Urinare din pag. I)

cinai, acționînd, cu spriji
nul larg al deputațilof și 
al tuturor cetățenilor,- pen
tru înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al 
NI!l-lea al partidului. In 
desfășurarea unei acivităti 
eficiente, pe baza principii
lor autoconducerii, autoges- 
tiunii și autofinanțării, în 
orașul nostru s-au obținut 
realizări ce se vor îmbogăți 
și mai mult printr-o inten
sificare a contribuției tu
turor locuitorilor. Odată cu 
eforturile noastre de a par
ticipa cu toata responsabi
litatea la îndeplinirea pla

rora se va afla și mun
ca viitorilor beneficiari.

CONTRIBUȚIE in 
munca

Bilanțul contribuției prin 
muncă a cetățenilor din 
Vulcan este fructuos, el 
concretizîndu-se în noi
le spații verzi (în care 
s-au plantat arbori și ar
buști ornamentali), în 
repararea de străd și 
trotuare, amenajarea de 
trasee turistice. De ase - 
nenea, inițiativa cetă
țenească s-a făcut sin iți
tă și în ce privește recu
perarea și valorificarea 
materialelor refolosibile.

propuneri care 
prind viața

Expresie a largului de
mocratism al activității 
organelor locale ale pu
terii de stat, dialogul 
permanent între consi
liile populare și cetățeni 
se reflectă și în stabili
rea, pe baza sugestiilor 
făcute de oamenii mun
cii, a unor programe 
concrete de lucrări. Ast
fel, în planul de lucrări 
al Consiliului popular 
municipal au fost cuprin
se și vor fi finalizate în 
acest an, prin contribuția 
în bani și în muncă, 219 
propuneri referitoare 
la obiective edilitar-.gos- 
podărești de larg interes 
obștesc.

nului de extragere a. căr
bunelui, noi, minerii, ală
turi de toți locuitorii ora
șului Petrila, trebuie să 
contribuim și mai mult la 
dezvoltarea edilitar-gospo- 
dărească, la întreg procesul 
de dezvoltare a localității. 
In acest sens cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
secretarul general al parti
dului, constituie atît pen
tru deputați, cît și pentru 
întreg poporul nostru, un 
mobilizator program de ac
țiune în vederea continuă
rii mărețelor împliniri so
cialiste din localități, pen
tru făurirea unei noi cali
tăți a vieții și muncii noas
tre.

populare
pentru viitorii 

cetățeni

Nici viitorii cetățeni ai 
municipiului, „interese- 
le“ lor specifice, nu sînt 
neglijate din ansamblul 
de lucrări finanțate de 
consiliile populare ale 
localităților Văii Jiului. 
Astfel, în acest an, din 
contribuția în bani a lo
cuitorilor acestor așe
zări, au fost amenajate și 
dotate spații de joacă 
pentru copii, lucrări în 
valoare de peste 100 000 
de lei.

LUCRĂRI de larg 
INTERES CETĂȚENESC

Printre lucrările situa
te, prioritar, pe agenda 
consiliilor populare din 
localitățile municipiului, 
se află și cele interesînd 
asigurarea cu apă potabi
lă a cartierelor de locu
ințe, a unităților econo
mice. In acest sens, în 
1985 au fost date în fo
losință în cartierul Pe- 
troșani-Nord, două rezer
voare de apă de cite 2 000 
de metri cubi fiecare, 
s-au terminat lucrările de 
extindere a captării Taia, 
cu un debit de 150 de 
litri pe secundă, a în
ceput extinderea sursei 
de apă Braia — Lupeni.

(Urmare din pag. 1)

podurile a materialelor, 
economisirea energiei și va
lorificarea resurselor locale 
in activitatea de construcții. 
In viitorul cincinal, pentru 
dezvoltarea social-economi- 
că a municipiului Petro
șani se prevăd însemnate 
fonduri de investiții. Se va 
continua în mod susținut 
iefăptuirea programului de 
mecanizare și modernizare 
a principali lor lucrări mi
niere din subteran, vor fi 
puse în valoare noi capa
cități de producție la noile 
mine Valea de Brazi și Lu
peni Sud De la începutul 
acestui an si pînă în pre

Corespondenții ne scriu

De cinci ani 
pe loc fruntaș
Puține zile ne mai des

part de „Ziua pompierilor" 
— 13 septembrie. Intre ma
nifestările cu care este cin
stit evenimentul se înscrie 
și desfășurarea concursu

rilor pompierilor militari 
care, în județul nostru au 
loc în fiecare an la Orăștie. 
La această manifestare a 
pregătirii profesionale au 
participat patru echipaje : 
din Deva. Hunedoara Orăș
tie și Petroșani. Concursul a 
avut loc în 5 și 6 septem
brie, constînd din patru 
probe sportive și tot atîtea 
de specialitate.

După două zile de luptă 
cu secundele s-a stabilit 
clasamentul general, pe po
diumul cîștigătorilor urcînd 
echipajul Companiei de 
pompieri Petroșani, care a 
cucerit 4 locuri I, un loc 
TI, trei locuri III și un loc 
TV, obținînd 24 de puncte 
din 25 posibile. De remar
cat este faptul că echipajul 
Companiei de pompieri Pe
troșani deține acest loc 
fruntaș pe județ de cinci 
ani consecutiv. Tată și câți
va dintre militarii care 
s-au remarcat în această 
acțiune : lt. mai. Constan
tin Mîrza. șeful lotului, ser
genții Tudor Roman. Ghe
orghe Pătrașcu, Mircea Pin- 
tiliescu, Gheorghe Toma, 
caporal Gheorghe Beldi- 
man, soldații fruntași Fă- 
nică Baciu, Iosif Rotaru, 
Marinei Crețu.

Plut. adj. Ion JITEA, 
corespondent

zent, constructorii din ca
drul brigăzii noastre au ac
ționat cu răspundere și cu 
rezultate bune pentru în
făptuirea sarcinilor de plan. 
Au fost realizate în plus 
față de sarcinile stabilite 
prin plan lucrări în valoa
re totală de peste 2 200 000 
lei. Puternic mobilizați de 
înflăcăratele îndemnuri ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, iubitul și înțe
leptul nostru conducător, 
vom acționa și în viitor cu 
toată fermitatea pentru în- 
făptu rea exemplară a sar
cinilor ce ;,e revin, pentru 
a contribui la dez oltarea 
bazei de materii prime și 
energetice a tării.

A

li iubim ca pe părinții noștri
Capătul străzii Parcului 

din Lonea este străjuit de 
brazi falnici care domină 
cartierul și dau aerului pros
pețime. Printre acești stră- 
jeri se întrezăresc clădirile 
căminului de bătrîni. Fru
musețea locului și liniștea 
din interiorul acestui așe- 
zămînt ne-a îndemnat să 
facem o vizită celor 61 de 
oameni în vîrstâ, care-și 
petrec aici liniștiți și în 
condiții dintre cele mai bu
ne, zilele bătrîneții.

Prima impresie ne-a ofe- 
rit-o bucătăria. în interio
rul căreia strălucește cu
rățenia. Bucătăria este do
tată cu instalațiile necesa
re, dar și cu personal bine 
pregătit, format din bucă- 
tăresele Angela Iureșcl, 
Rita Frunză și Ioana Begv. 
Apoi am vizitat clubul a- 
cestui lăcaș de odihnă care 
este dotat cu diverse posi
bilități de petrecere a tim
pului într-un mod plăcut 
și reconfortant. Directorul 
acestei unități. Maria Clam- 
ba, se ocupă cu cea mai 
mare dragoste ca locatarii 
să găsească aici un adevă
rat cămin. Nu putem să nu 
consemnăm ordinea și cură
țenia din dormitoare. Sal

Una dintre cele mai moderne secții de la 
I.U.M. Petroșani este secția „Hidraulică". Creată în a- 
nii de luminoase împliniri înmănuncheate sub de
numirea „Epoca Nicolae Ceaușescu", această secție 
este o ctitorie pentru viitorul economic al Văii Jiului.

Foto: Robert TĂVIAN

telele moi sînt acoperite cu 
lenjerie imaculată. Sîntem 
informați că medicul Mir
cea Brînău este un om de 
omenie care asigură asis
tență medicală zilnic și la 
orice, oră acestor vîrstnici.

Am vizitat apoi gospodă
ria anexă, care cuprinde 18 
porci și 30 de păsări, gră
dina de legume bine îngri
jită și bogată în roade.

„Ce se vede aici, ne-a 
spus Ecaterina Negru, este 
obținut cu forțe proprii de 
personalul administrativ al 
căminului și de unii loca
tari. Iată ce ne-au spus cîți- 
va din locatarii acestui că
min, printre care Ioan 
Stanciu, Ianoș Breban, Ilea
na Szabo, Ioan Vlad și Lu- 
creția Erghedi : ne bucurăm 
de liniște și multă prețuire 
aici și sîntem mulțumiți că 
în acest cămin avem create 
toate condițiile de a ne pe
trece liniștiți și fără griji, 
bătrînețea".

Personalul de aici tratea
ză și resp°ctă pe acești bă
trîni ca pe părinții lor și 
tot ceea ce face, face eu 
dragoste și afecțiune.

Vasile BELDIE, 
Lonea

Campionatul județean de fotbal, seria I

Victorie confortabilă a gazdelor
MINERUL URICANI — 

STREIUL SIMERIA VE
CHE 7—0 (3—0). Jucătorii 
din Uricani, dornici să 
șteargă impresia proastă 
din prima etapă de la Ha
țeg, au abordat cu toată 
seriozitatea partida de du
minică. Bine conduși de pe 
bancă, de către antrenorul 
secund Iacob Dumitru, gaz
dele atacă din primele mi
nute.

După ce în minutele 1, 
5, 12, 17 Diniș, Găman și 
Lumperdean ratează bune 
ocazii de a deschide sco
rul, în min. 20 Olaru, pe 
fază, speculează o greșeală 
a portarului oaspete, șutind 
pe lingă acesta și deschide 
seria celor șapte goluri. A- 
tacurile în trombă ale gaz- 
deldr sînt tot mai greu o- 
prite de oaspeți astfel că 
în min. 37 Diniș centrea

ză „ca la carie" de pe par
tea stingă și fundașul Bîr- 
san, urcat în atac, cu o lo
vitură de cap, ridică scorul 
la 2—0, ca peste trei minu
te,- același Birsan, lot eu 
o lovitură de cap, să ridice 
scorul la 3-—0.

In partea a doua jocul 
este reluat în aceeași notă 
dc dominare a gazdelor. In 
min. 55 Sătmăreanu trimi
te mingea- eu latul pe lin
gă portar, care ieșise la. 
intercepție, ridicînd scorul 
la 4—0. Fără să pară mul
țumiți de rezultat, jucăto
rii echipei gazdă se mențin 
în continuare in atac. • In 
min. 60 Diniș primește o 
minge în careul de 16 me
tri și o trimite în poartă. 
5—0. Nu trec decît 10 mi
nute și mijlocașul Nagy ia 
o minge pe cont propriu 
pătrunde în careu, portarul 
oaspeților încearcă să-i în

chidă unghiul, dar mingea 
lovește bara laterala din 
ureapta și intră in poartă 
și 6—0. Col mai frumos gol 
al partidei este înscris tot 
de un mijlocaș, Lumper
dean, care, cu un șut dc 
la 25-30 m, îl face K.O. pe 
portal ul oaspete, pecetluind 
totodată și scorul partidei 
la 7—0.

Pare curios, dar adevă
rat, scorul nu reflectă în 
totalitate situația din' te
ren, el putea fi mult mai 
mare, avînd în vedere nu
mărul mare de ocazii rata
te dc gazde care au prestat 
un joc bun, colectiv și ast
fel, am putea spune, că am 
văzut o echipă cu o nouă 
față.

La"juniori, 7-—1 pentru
gazde.

Ilie COANDRE?, 
Uricani

Handbal, divizia B

Ku e suficient doar atit !
*UT1LAJUL-ȘTIINȚA PE

TROȘANI — C.S.M. RF.- 
Șlj'A 25—24 (15—13). Cu 
justificată încredere au aș
teptat suporterii handba- 
liștilor din Petroșani întil- 
nirea favoriților eu eterna 
rivală, C.S.M. Reșița. Vic
toria din etapa precedentă, 
dar mai ales comportarea 
excelentă a elevilor profe
sorului Polifronie creaseră 
premist le unui spectacol 
; cnriiv remarcabil.

Din nefericire, aceia ca
re au rezistat „concuren
ței" rugbyului și fotbalului 
nu au avut satisfacția aș
teptată Spre deosebire de 
Alba Tulia, handbăliștii 
noștri s-au apărat slab, în 
special pe partea lui Bălă- 
șescu, Gheciu și Stupariu 
Portarul Popescu cu rare 
excepții nu a mai fost cel 
de altă dată. In atac, cu 
excepția lui -Drăgan în for
mă deosebită, autor a 15 
goluri (!!!) și a excelentu
lui conducător de joc Cris
tian Cazan (a împlinit 23 
de ani în ziua jocului) bă
ieții noștri au evoluat slab, 

nereușind să pericliteze 
prea mult poarta echipei 
din Reșița.

A fost totuși o victorie, 
care, timp de o repriză (pri
ma),-nu a stat in cumpănă. 
In repriza secundă pe fon
dul erorilor gazdelor, reși- 
țenii, cu Gheorghe (H go
luri) în vervă, egalează in 
repetate rînduri, fiind la 
un pas de a pleca cu un 
prețios rezultat de egalita
te din Petroșani. Ne salvea
ză însă fluierul final al bi
necunoscutului cuplu craio- 
vean Vladimir Cojocaru — 
Nelu Mibăilcscu, atenționat 
de la masă de crorromet’’o- 
rul Andrei Zarcula,

Avem convingerea că jo
cul de duminică va consti
tui un semnal de alrnlă, 
infatuarea după primul 
succes al Utilajului-Stiin- 
ța în deplasare (în ultimii 
7 ani !!) nu a fost de bun 
augur, dacă avem în ve
dere câ peste 5 zile la Pe
troșani, va evolua ex-divi- 
zionara A Minaur II-Cav- 
nic.'

L. NICOLAE

Kt GBY, DIVIZIA B 

început 
promițător

UTILAJUL PETROȘANI 
— MINERUL L'U'PEM 18 
—4 (9—0). Startul in acti
vitatea rugbistiiă competi- 
țională a fost luat de echi
pele Văii Jiului in program 
cuplat pe stadionul Știința 
din Petroșani. După uvertu
ra divizionarelor A, s-a 
consumat primul derby mu
nicipal, al reprezentanților 
eșalonului secund.

Evoluînd eu aplomb, de
și la prima evoluție ofici
ală, echipierii XV-ului con
structorilor de mașini an 
întrecut reprezentanta mi
nerilor din. Lupeni cu 18—4 
(9—0), principalii realiza
tori fiind Llițue (drop), Me* 
zafenyi (eseu), Onciuc (tr), 
Dan Vasile (l.p. și transfor
mare), Mălinaș (eseu) de la 
învingători.

Felicitări ambelor echipe 
pentru frumosul spectacol 
rugbistic oferi'; pentru pro
misiunea certă de a se con
stitui în pepi.ii .-re ab echi
pei fanion a Văii Jiului, 
cea a studenților de la In
stitutul de mine din Petro
șani. '

N. LOBONȚ
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prestigiului ci in lume, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul licolae Ceaușesbu.

Propunerea a fost în- 
tîmpinată cu îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale, 
cu profundă satisfacție și 
nemărginită bucurie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales, în- 
tr-o deplină u- 
nanimitate, președinte al 
celui de-al III-lea Con
gres al consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare munici
pale. orășenești și comu
nale.

In continuare, a fost ales 
fn unanimitate, prezidiul 
Congresului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membrii 
șl membrii supleanți ai 
Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., se
cretarii Comitetului Cen
tral al partidului, pre - 
ședinți ai consiliilor popu
lare județene, municipale, 
Orășenești și comunale, 
conducători de instituții 
centrale, organizații de 
masă și obștești.

S-a procedat la alegerea 
celorlalte organe de lucru 
ale Congresului. In unani

Lucrările Congresului al III-lea 
al consiliilor populare

rei Legislative a consiliilormitate, participanții au a- 
probat componența Secre
tariatului, a Comisiei pen
tru redactarea proiecte
lor de hotărîri și a Che
mării Congresului.

S-a adoptat, în unanimi
tate, ordinea de zi a celui 
de-al III-lea Congres al 
consiliilor populare jude
țene și al președinților con
siliilor populare munici
pale, orășenești și comu
nale :

1. Raport cu privire la 
sarcinile ce revin consili
ilor populare în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a indicați
ilor și orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
pentru înfăptuirea în pro
fil teritorial a planului de 
dezvoltare economică și 
socială a țării pe anul 
1985 și pe cincinalul actu
al, precum și pentru asi
gurarea tuturor condițiilor 
realizării obiectivelor cin
cinalului 1986—1990.

2. Raport privind ac
tivitatea desfășurată de 
consiliile populare pentru 
perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, dez
voltarea democrației so
cialiste, asigurarea parti
cipării maselor de cetățeni 
la întreaga activitate de 

dezvoltare econom ico-soci- 
ală a tuturor localităților 
și unităților administrativ- 
teritorialc.

3. Program privind dez
voltarea economico-socia- 
lă în profil teritorial în 
perioadei 1986—1990.

4. Program privind dez
voltarea industriei mici în 
perioada 1986—1990.

Program privind dez
voltarea pisciculturii și 
pescuitului.

5. Program privind dez
voltarea prestărilor de 
servicii pentru populație 
în perioada 1986—1990.

6. Program privind în
tărirea autoconducerii și 
autogestiunii și asigurarea 
autofinanțării integrale a 
localităților și unităților 
administrativ-teritoriale.

— Proiectul legii privind 
autoconducerea, autogesti- 
unea economico-financia- 
ră și autofinanțarea unită
ților administrativ-terito - 
riale.

7. Program privind sis
tematizarea localităților 
urbane și rurale în vede
rea folosirii cu maximă 
eficiență a terenurilor și 
restrîngerea perimetrelor 
construibile.

8. Măsuri pentru reali
zarea integrală a Progra
mului național de irigații, 
desecări și combaterea ero
ziunii solului.

9. Constituirea Came- 

populare.
10. Desemnarea Comite

tului pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

S-a aprobat, de aseme
nea, în unanimitate, orga
nizarea secțiunilor și com
ponența prezidiilor aces
tora.

A fost adoptat regula
mentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului, ca
re vor avea loc în ședințe 
plenare și pe secțiuni.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-a fost adresa
tă, în numele tuturor par- 
ticipanților, cu profund 
respect, înaltă stimă și a- 
leasă prețuire, rugămin
tea fierbinte de a lua cu- 
vîntul în cadrul Congresu
lui al III-lea al consiliilor 
populare.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, docu
ment de o excepțională 
însemnătate — care pune 
în evidență cu claritate 
rolul consiliilor populare, 
precum șl răspunderile 
sporite ce le revin în ac
tivitatea generală pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con

gresului al Xlllrlea al 
partidului, a Programului 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism —, a 
fost urmărită cu atenție, 
cu deplină aprobare, fiind 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu aplauze puternice, 
cu urale și ovații.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost urmărită de milioane 
de oameni ai muncii din 
Întreaga țară prin inter
mediul transmisiilor în 
direct ale posturilor noas
tre de radio și televiziune.

In continuare, lucrările 
Congresului au fost con
duse de tovarășa Maria 
Ghițulică, președintele
Consiliului popular al ju
dețului Vrancea.

In cadrul dezbaterilor 
generale asupra probleme
lor cuprinse pe ordinea de 
zi a Congresului au luat 
cuvîntul tovarășii Corne] 
Pacoste, președintele Con
siliului popular al județu
lui Timiș, Nicolae Alecu, 
director general al Combi
natului ■ minier Motru, ju
dețul Gorj, Neculai Ibă- 
nescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular 

al județului Iași, Lina Cio- 
banu, președintele Consi
liului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, 
loan Drăghici, vicepreșe
dinte al Consiliului popu
lar al județului Brașov, 
Gheorghe David, ministrul 
agriculturii și industriei 
alimentare, Constantin 
Baltă, maistru la întreprin
derea „23 August" din Ca
pitală, Tamara Maria Do- 
brin, președinte al Birou
lui Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, Vasile Albu, pre
ședintele Consiliului popu
lar al municipiului Bacău, 
Gheorghe Dragomir, di
rectorul Combinatului de 
lianți și azbociment din 
Fieni, județul Dîmbovița, 
Anișoara Burlacu, președin
tele Consiliului popular al 
comunei însurăței, județul 
Brăila, Vasile Lucăcel, 
președintele Consiliului 
popular al orașului Jibou, 
județul Sălaj, Ion Neagu, 
directorul Institutului de 
cercetare și proiectare al 
Consiliului popular al ju
dețului Dolj.

După-amiază, lucrările 
Congresului s-au desfășu
rat în cadrul a nouă sec
țiuni pe domenii de acti
vitate.

Lucrările Congresului 
continuă.

ACTUALITATEA îN
; Stockholm

Reluarea lucrărilor Conferinței pentru 
măsuri de încredere și securitate și pentru 

dezarmare în Europa
STOCKHOLM 10 (Ageipres) 

— La 10 septembrie, în ca
pitala Suediei, s-au reluat 
lucrările Conferinței pentru 
tnăsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în 
Europa.

Așa cum țara noastră, ca 
ji alte state participante, s-au 
pronunțat cu stăruință, con
ferința de la Stockholm este

Rezultatele alegerilor 
parlamentare 
din Norvegia

OSLO 10 (Agerpres) — Re
zultatele definitive ale alege
rilor desfășurate duminică și 
luni in Norvegia in vederea 
reînnoirii parlamentului uni
cameral al țării — Stortingul 

indică un avans al stîn- 
gii — care obține 77 din cele 
157 mandate în foryl legis
lativ suprem, insuficient însă
— datorită pierderii de voturi 
înregistrate de liberali — 
pentru a forma viitorul gu
vern. Coaliția guvernamenta
lă, aflată la putere de la

precedentele alegeri din 1981, 
alcătuită din partidele con
servator, creștin-popular și de 
Centru, obține 78 de manda
te și se bucură de majorita
tea absolută cu sprijinul de 
două mandate acordat de 
Partidul progresului de extre
mă dreaptă.

La nivelul formațiunilor po
litice, cel mai mare număr 
de locuri în Storting îl întru
nește Partidul Muncitoresc 
Norvegian, cu 71 de mandate
— cu 5 mai multe față de 
alegerile din 1981 — in fa
voarea căruia au votat 
1 033 650 de alegători. 

chemată, in perioada urmă
toare, să pună în valoare 
premisele acumulate pe par
cursul celor șase sesiuni care 
au avut loc pînă în prezent, 
făcînd un pas hotărit în di
recția realizării unui acord 
general acceptabil. Este ne
cesară trecerea neîntîrziată 
la negocieri concrete asupra 
măsurilor componente și a

„Cartea în slujba păcii 
și progresului"

heologie, beletristică, al-MOSCOVA 10 (Ager
pres). — La Moscova a 
avut loc, marți, deschide
rea oficială a celei dc-a V-a 
ediții a Expoziției inter
naționale de carte, care se 
desfășoară sub deviza 
„Cartea în slujba păcii și 
progresului". Sînt reprezen
tate peste 3 000 de edituri, 
organizații și firme din 102 
țări, precum și centrale e- 
ditoriale care își desfășoa
ră activitatea sub auspici
ile O.N.U., U.N.E.S.C.O.,
O.I.M., O.M.S. și ale altor 
organizații internaționale.

România participă cu un 
stand propriu, expunînd 
aproximativ 1 000 titluri 
de carte din cele mai di
verse domenii — social- 
politic, știință și tehnică, 
chimie, fizică și matema
tică, medicină, istorie, ar- 

conținutului unui asemenea 
acord pentru sporirea încre
derii și securității in Europa. 
România și alte state au a- 
vansat, de altfel, încă de la 
sesiunile precedente, o serie 
de idei și sugestii concrete 
în legătură cu structura și 
cuprinsul unui astfel de a- 
cord, menite să contribuie la 
progresul mai rapid al lucră
rilor conferinței.

bume de artă.
La loc de frunte sînt 

prezentate lucrări din gîn- 
direa social-politică a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, editate în limba ro
mână și în limbi de circu
lație internațională. Sînt 
expuse, totodată lucrări 
științifice ale tovarășei A- 
cadcmician Doctor Ingi
ner Elena Ceaușescu.

In expoziție sînt pre
zentate, de asemenea, do
cumentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., precum 
și lucrări dedicate unor 
evenimente memorabile 
din istoria poporului nos
tru.

BELGRAD (Agerpres). In 
localitatea Gabela, în vestul 
Iugoslaviei, au fost descope
rite resturile unei construcții 
din epoca romană, informea
ză agenția Taniug.

Cunoscutul cercetător me
xican Roberto Salinas Price 
consideră că la Gabela a e- 
xistat, în urmă cu 3 200 de 
ani, vechea Troie, distrusă 
de greci. El va începe în 
curînd cercetări amănunțite 
în această zonă.

☆
LONDRA (Agerpres) - Or

ganizația britanică „Acțiu-

FAPTUL DIVERS

nea asupra fumatului și sănă
tății" (A.S.H.) a anunțat că 
intenționează să deschidă — 
în numele victimelor canceru
lui pulmonar - o acțiune ju
diciară împotriva companiilor 
producătoare de țigări. O i- 
nițiativă similară a fost în
treprinsă recent în Statele 
Unite.

Directorul organiza
ției „A.S.H.", David Simpson, 
a declarat că „fumatul uci
de 25 la sută dintre fumă
tori".

*
PARIS (Agerpres). - Ca 

urmare a incendiilor care 
au izbucnit în zona de sud- 
est a Franței, locuitorii din 
cinci sate au fost evacuați. 
Focul a mistuit în ultimele 
două zile peste 2 000 ha de 
pădure în condițiile unui vînt 
puternic. Mai multe clădiii 
au fost de asemenea cuprin
se de flăcări. Echipe speciale 
de pompieri și civili acțio
nează pentru localizarea și 
stingerea incendiului.

FILME
i PETROȘANI — 7 No- 
| iembrie: Frumoasa Shini- 
| ang; Unirea: Miliția in- 
i tervine; Parîngul: Ciu- 
i leandra.

PETRILA: Călăuza,
I—II.

LONEA: Amintirea u- 
nei mari iubiri.

ANINOASA- Cursa.
VULCAN — Luceafă

rul: Romco și Julieta la 
sat.

LUPENI — Cultural. 
Fata care vinde flori.

U.RICANI: Ghețuri pe 
înălțimi.

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

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 cu îm

bunătățiri, 15 000 km. Vul
can, bloc E5, sc. II, ap. 5. 
(1927)

VIND apartament 3 ca
mere, etaj I, predau con
tract. Informații Deva, bu
levardul Decebal, bloc 8 
ap. 74. (1928)

PIERDUT legitimații de 
serviciu nr. 468 și 690, e-

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU multă durere. Ștefan, soț, Ștefania, fiică, Sa- 
veta, soacră, anunță încetarea neașteptată din viață 
a scumpei lor soție, mamă si noră 

MARIȘ SUSANA 
în vîrstă de 39 ani.

înhumarea va avea loc joi, 12 septembrie, ora 
15. dc la domiciliu, strada Republicii 101, Petroșani. 
(1931)

FAMILIA Velica exprimă profunde regrete pen
tru ireparabila pierdere produsă prin încetarea din 
viață a celei care a fost

MARIȘ SUSANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

TV. î
f 

20,00 Telejurnal.
20,35 Fortlmul consiliilor i 

populare (color).
20,50 Partidul, Ceaușescu, 

România (color).
— Emisiune literar - 

muzical - coregrafi
că.

21,20 Țara mea azi — 
reportaj, (color).

21,40 Fotbal: Anglia —- 
România. Meci din 
preliminariile Cam
pionatului mon
dial. (color).
Transmisiune di
rectă din Anglia. 
(Repriza I).

22,30 Telejurnal.
22,45 Fotbal: Anglia — 

România.
(Repriza a Il-a).

memento

liberate de I.C.S. Mixtă 
Lupeni. Le declar nule. 
(1925)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tecar 
Irina, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(1930)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Zmău Dumitru, eli
berat de Preparatia Pe- 
trila. II declar nul. (1929)
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