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încheierea lucrărilor Congresului al lll-lea 
ai consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare 

municipale, orășenești și comunale
în Capitală s-au încheiat, 

miercuri, lucrările celui 
de-al lll-lea Congres al 
consiliilor populare jude
țene și al președinților con
siliilor populare munici
pale, orășenești și comu
nale, manifestare de mare 
amploare a democratis
mului orînduirii noastre 
socialiste, care a asigurat 
dezbaterea aprofundată cu 
activul de bază din județe 
a problemelor dezvoltării 
in profil teritorial a indus
triei, agriculturii, a celor
lalte ramuri ale economiei 
și creșterii nivelului de 
trai, material și spiritual, 
al oamenilor muncii de Ia 
orașe și sate, stabilirea ce
lor mai bune căi de înfăp
tuire în viață a politicii 
partidului de înflorire con
tinuă a tuturor localități
lor patriei, de asigurare a 
întăririi orînduirii noas
tre socialiste, a indepen
denței și suveranității 
României.

La sosirea în sala Con
gresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 

și statului au fost întîm- 
pinați cu deosebită căldu
ră, eu sentimente de a- 
leasâ stimă și prețuire.

Alături de delegați, în 
sală se aflau, în calitate 
de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, deputați în Marea A- 
dunare Națională, repre
zentanți ai instituțiilor cen
trale, organizațiilor de 
masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, per
sonalități ale vieții științi
fice și culturale.

In prima parte a ședin
ței de dimineață, condusă 
de tovarășul Cornel Pa
coste, președintele Consi
liului popular al județului 
Timiș; au continuat dez
baterile în plenul Congre
sului asupra problemelor 
cuprinse în ordinea de zi.

In continuare, a fost 
constituită Camera legis
lativă a consiliilor popu
lare, organism alcătuit din 
767 deputați, membri ai 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare jude
țene și al municipiului 
București. Camera legisla
tivă urmează să-și aleagă, 

în prima sa.ședință, biroul 
și comisiile.

A fost desemnat, de ase
menea, Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor 
Populare, format din 125 
de membri, și Biroul E- 
xecutiv al acestuia.

După pauză, lucrările 
Congresului au fost condu
se de tovarășul Petru Ena- 
che, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Ținînd seama că la dez
baterile în plen și în cele 
9 secțiuni pe domenii de 
activitate au luat cuvînlul 
327 tovarăși, care au a- 
bordat în mod corespun
zător problemele care au 
constituit conținutul ordi
nii de zi a Congresului, la 
propunerea prezidiului s-a 
hotărît sistarea discuțiilor.

Avînd în vedere deose
bita importanță teoretică 
și practică a strălucitei 
cuvîntări rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, în des
chiderea lucrărilor aces

tui impresionant forum 
al democrației noastre 
muncitorești, revoluționa
re, cuvîntare care deschi
de în fața întregului nos
tru popor noi și luminoa
se perspective în activita
tea de înfăptuire a hotărî- 
rilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., s-a propus ca, 
în legătură cu aceasta, 
Congresul să adopte o ho- 
tărîre.

Intr-o atmosferă entuzi
astă de vibrant patriotism, 
Congresul a adoptat, în u- 
nanimitate Hotărîrea.

Congresul a adoptat, a- 
poi, în unanimitate, . pro
gramele și proiectele de 
legi înscrise la ordinea de 
zi.

A fost adoptată, de a- 
semenea, în unanimitate, 
Hotărîrea-Chemare a Con
gresului al lll-lea al con
siliilor populare județene 
și al președinților consi
liilor populare municipa
le, orășenești și comuna
le, adresată tuturor oa
menilor muncii pentru re-

(Continuare în pag. a 4-a)

Eleganță arhitectonică.

Mindrie de
„Biografia unui oraș, 

poartă amprenta muncii 
constructorilor, iată de ce 
sîntem mîndri de profesia 
noastră", ne-a spus deu
năzi Tudor Sandu, șeful 
unei echipe de zidari din 
cadrul brigăzii 4 Lupeni a 
Antreprizei de construcții 
și montaje Petroșani. Ade
vărul acestei afirmații este 
evidențiat la fiecare pas 
făcut pe aleile și străzile 
noilor cartiere care defi
nesc actuala personalitate 
urbanistică a localităților 
Văii Jiului. Iar colectivele 
de constructori, autorii noi
lor edificii, sînt definite 
prin cei ce muncesc și pun 
în edificiile pe care Ie ri
dică cîte o părticică din 
viața lor de zi cu zi.

Oamenii șantierului de 
locuințe din Lupeni se 
pot mîndri, pe bună drep
tate, cu faptele lor. Ei sînt 
aceia care într-un răstimp 
scurt au edificat, de fapt, 
un nou oraș. Ce era în 
urmă cu cinci ani Bărbă
teni ? Ne mai amintim oa
re ? Era extremitatea ves
tică a orașu'ui Lupeni, pre
sărată de cîteva mici gos
podării țărănești și un grup 
de barăci de organizare de 
șantier. Cine străbate ac
tualele. cartiere de blocuri

constructor
Bărbăteni I, Bărbăteni II, 
Bărbăteni III și Bărbăteni 
IV, largul Bulevard al Pă
cii flancat de siluetele zvel
te ale noilor blocuri de 
locuințe, formînd prin 
dotările sale —• cantina- 
restaurant, complexul de 
alimentație publică, noul 
edificiu al oficiului 
P.T.T.R., unitățile comer
ciale și prestatoare de ser
vicii de la parterul noilor 
blocuri — noul centru ci
vic al orașului, cu greuîși 
mai poate aminti de ceea 
ce era în urmă cu cinci 
ani pe aceste locuri.

„Nu putem spune că nu 
ne-am confruntat și cu li
rele dificultăți", ni s-a 
destăinuit maistrul Otto 
Corceani, unul din vete
ranii constructori din ca
drul brigăzii 4 Lupeni. U- 
neori ne-au stat utilajele 
cin cauza lipsei de carbu
ranți. Alteori n-am pri
mit la timp mortarele, be- 
toanele sau alte materiale. 
Dar oamenii noștri au știut 
să lupte cu dificultățile și 
să le învingă. Formația de 
zidari condusă de Tudor 
Sandu a cîștigat ani la

V. STRAUȚ
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Mobilizator program pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor localităților

A

îndemn și îndreptar pentru înflorirea comunei
Magistrala cuvîntare a 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, rosti
tă de la tribuna acestui re
prezentativ forum al de
mocrației muncitorești, re
voluționare, — Congresul 
consiliilor populare, re
prezintă pentru deputății 
și toți cetățenii din comu
nă un document de excep-

Prin autofinanțare, 
interesul nostru, al 
locuitorilor orașului

i n

Am urmărit cu viu interes, 
prin intermediul transmisiei 
de televiziune, magistrala cu
vîntare rostită de secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
deschiderea marelui forum al 
democrației noastre muncito
rești, revoluționare — Con
gresul al lll-lea al consiliilor 
populare. Cuvîntarea secreta
rului general al partidului 
constituie pentru noi, locuito
rii Vulcanului, ca de altfel 
pentru toți cetățenii Români
ei socialiste, un important do
cument ce ne mobilizează 
pentru continua înfrumuseța
re a localității în care mun
cim și trăim, pentru realiza
rea importantelor prevederi 

țională însemnătate, evi
dențiind cu claritate rolul 
consiliilor populare și răs
punderile lor sporite în 
înfăptuirea -hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Comuna noastră, ca ori
care localitate a Văii Jiu
lui, este în plină dezvolta
re economico-socială, pro
ces inseparabil legat de

economico-sociale in profil 
teritorial.

Tot ce s-a ridicat in o așul 
Vulcan în ultimii ani s-a re
alizat prin forțele noastre, in 
folosul nostru. Este, deci, nor
mal ca fiecare dintre noi să- 
și aducă contribuția și mai 
activ, la continua înflorire a 
orașului. De fapt, aceasta 
este însăși esența proiectului 
de Lege privind autoconduce- 
rea, autogestiunea economico- 
financiară și autofinanțarea,

Mârioara MIHUȚ, 
deputat in Consiliul popular 
orășenesc, inspector șef al 
serviciului financiar Vulcan
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munca minerilor, de acti
vitatea cetățenilor în frun
tea cărora se află deputați 
inimoși și cu inițiativă 
gospodărească. Dezbateri
le din cadrul Congresului 
al lll-lea al consiliilor 
populare și documentele ce 
se vor adopta sînt pentru 
noi un program concret de 
activitate în dezvoltarea 
industriei mici, a prestări
lor de servicii pentru popu
lație, a întregii vieții e-

Dumitru MORAR, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular comunal din 

Aninoasa

(Continuare în pag. a 2-a)

O formație tînără și vrednică, recomandată de faptele sale de muncă. Bri
gada condusă de Iosif Pop de la sectorul IV al I.M. Vulcan. (Foto: Gh.O.)

După prima decadă

Măsuri ferme pentru realizarea
planului

Angajamentele luate cu 
prilejul ultimelor ședințe de 
analiză a activității de ex
tracție a cărbunelui de către 
întreprinderile miniere din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului de a face totul pentru 
recuperarea în lunile urmă
toare a restanțelor înregis
trate de la începutul anului 
nu se confirmă... Dimpotrivă, 
rezultatele înregistrate au 
scăzut de la lună la lună. 
Se poate spune chiar că pri
ma decadă din luna septem
brie este cea mai slabă de 
la începutul anului ; nici un 
colectiv la nivel de întreprin
dere nu a putut raporta în
deplinirea'sarcinilor de plan.

Evoluțiile de extracție, de 
la o zi la alta, din perioada 

I analizată indică o medie zil-

de extracție♦

nică de cărbune extras scă
zută. Acest lucru se intimplă 
in condițiile cînd gradul de 
mecanizare a crescut, iar teh
nologiile de exploatare a ză
cămintelor de cărbune s-au 
modernizat, cind noua orga
nizare a procesului de extrac
ție permite o refacere a po
tențialului psiho-fizic al fie
cărui om al muncii.

întreprinderile miniere Lo- 
nea, Vulcan și Paroșeni, sin
gurele colective care în lunile 
anterioare au raportat rezul
tate la nivelul sarcinilor de 
plan, in prima decadă din 
această lună au înregistrat 
minusuri care cu greu mai 
pot fi recuperate, chiar dacă

Gheorghe SPÎNU

(Continuare îd pag a 2-a)

Roadele inițiativei 
și perseverenței 

colective
La I.M. Aninoasa se des

fășoară o intensă activitate 
subînscrisă celor 3 R. Ia- 
tă-ne, așadar, abordînd 
problema recuperării și 
recondiționării de piese îm
preună cu tovarășul Teo- 
fil Blag, maistru principal 
la atelierul electromecanic 
al minei. Din datele pre
zentate de dumnealui am 
reținut faptul că valoarea 
reperelor recondiționate în 

■Recuperare
>E(QNNTiOKARE

III Lefolosire
acest an, în cadrul atelie
rului, se ridică la aproape 
1,4 milioane lei. Pompe, 
tamburi de bandă, pinioa- 
ne și cuplaje hidraulice, 
axe eanelare, pompe Du
plex, capace și lagăre pen
tru TR 3 sînt doar cîteva 
din piesele care, recupera
te din subteran de către 
lăcătușii Florian Fluieră- 
toru, Gheorghe Lăcătuș, Io
sif Kurta, Iosif Puncs, 
Constantin Radar și Gelu 
Sînu, au ajuns pe mîinile 
strungarilor Constantin 
Olaru, Ion Bornemisa, An
drei Drăghici, fiind — mai 
apoi — redate circuitului 
productiv.

— Și aceasta nu este to
tul, ține să precizeze in
terlocutorul. La capitolul 
piese de schimb realizate

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag a 2-a)
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Din activitatea consiliilor populare
ADUNĂRI CETĂȚENEȘTI
in aceste zile. în care 

s-au desfășurat lucrările 
Congresului, al lll-lea al 
consiliilor populare județe
ne și al președinților con
siliilor populare municipale, 
orășenești și comunale, la 
Petrila au continuat să aibă 
loc adunări cetățenești pen
tru dări de seamă ale de- 
putaților cu privire la acti
vitatea susținută în trimes
trul III din acest an. Astfel 
de adunări au fost in cir
cumscripțiile electorale 28, 
29, 30, 7, 10 și 15. în ca
drul adunărilor au fost dez
bătute proiectele actelor 
normative, a fost analizat 
modul cum s-ou soluționat 
propunerile cetățenești și 
s-au stabilit măsuri priori
tare pentru perfecționarea 
activității din domeniul edi- 
litar-gospodăresc. O deose
bită atenție se manifestă 
pentru mobilizarea cetățe
nilor la realizarea progra
mului de autogospodărire și 
autoaprovizionare, la preda
rea produselor contractate 
în acest an.

REALIZĂRI 
EDILITAR-GOSPODÂREȘTI

Din primăvară și pînă în 
aceste zile de toamnă Con

Prin autofinanțare Măsuri ferme pentru realizarea planului
(Urmare din pag. I)

document ce se află în aces
te zile în dezbaterea Congre
sului. Așa cum fiecare uni
tate administrativ-teritorială 
este chemată să-și asigure 
surse proprii de autoaprovi
zionare, este normal și ne
cesar să ne asigurăm cu forțe 
locale și fonduri financiare 
ale propriului nostru buget.

Planul de venituri al Con
siliului popular al orașului 
Vulcan pe acest an a fost 
realizat, pînă la această do
tă, in proporție de peste 80 
la sută. Amenajarea de zo
ne verzi, reparații de străzi, 
alei și trotuare, diferite acți
uni gospodărești in cartierele 

siliul popular municipal a 
acționat permanent pentru 
înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașului Petro
șani. Au fost amenajate 
puncte gospodărești (în car
tierele Carpați, Aeroport și 
Hermes) a căror valoare es. 
te de 85 000 lei, s-a între
prins o acțiune destinată re
parării jocurilor pentru co
pii (în cartierele Aeroport 
și Hermes), s-a conlencțio- 
nat și amplasat mobilier 
stradal (bănci în stațiile de 
autobuz, coșuri pentru hîr- 
tii etc). Așa cum ne spunea 
tovarășul Nicolae Giurgiu, 
șeful secției gospodărie de 
la Consiliul popular muni
cipal, reparațiile străzilor 
constituie o preocupare per
manentă. S-au executat re
parații pe străzile Cuza Vo
dă, Șt. O. Iosif, 6 August 
(parțial), Ion Creangă, Mi
hai Viteazul și Dărănești. în 
timpul verii s-a executat su. 
pralărgirea bulevardului Re
publicii în Aeroport (zona 

complexul Parîngul - piață), 
continuindu-se această ac
țiune care favorizează flu
ența traficului rutier.

orașului, iată doar cîteva din 
activitățile pentru care con
siliul nostru a alocat impor
tante sume de bani.

în acest ultim an al cinci
nalului, sporesc și sarcinile 
consiliilor populare care, a- 
vind sprijinul larg al deputa- 
ților, al tuturor cetățenilor, 
trebuie să acționeze pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al Xlll-lea forum al comu
niștilor. Proiectul Legii despre 
care aminteam mai înainte 
nu face altceva decît să ca
talizeze dorința noastră de 
a participa cu mai mult elan, 
cu mai multă responsabilita
te la ridicarea localității 
noastre la cotele impuse de 
timpul nou, socialist, pe care 
îl trăim.

LUCRĂRI 
DE ÎNFRUMUSEȚARE

Pe platforma industrială 2 
Livezeni s-au întreprins, în
că din primăvară, o suită 
de acțiuni destinate bunei 
gospodăriri și înfrumusețării 
zonei. Acum, după amena
jarea noii stații (drum de 
acces, trotuare, iluminat) de 
încărcare cu gaz metan, au
tobuzelor A.U.T.L. le sînt 
necesare doar 20 de minute 
pentru a-și umple buteliile 
ce le asigură o autonomie 
de 30 km. In toată zona 
s-au executat lucrări de vop- 
sitorie și întreținere a fațade
lor unităților economice, au 
fost efectuate multe alte 
lucrări de întreținere a DN 
66 A. La toate aceste ac
țiuni au participat și oanie. 
nii muncii din unitățile eco
nomice aflate pe platforma 
industrială I.P.S.R.U.E.E.M., 
I.P.I.P., fabricile de produse 
lactate, de pîine, Secția de 
mobilă Livezeni, Cooperati
va meșteșugărească „Uni
rea", I.C.V.A.

T. SPĂTARU

(Urmare* diu pag. 1)

pină la sfîrșitul lunii mai sînt 
Încă două decade. Și totuși 
aceste colective au demon
strat în multe cazuri contra
riul, așa cum a făcut-o luna 
trecută. Cu mare interes se 
aștepta, la mina Dilja, pune
rea in funcțiune a fluxului de 
transport pe benzi de la ori
zontul 300, cind se afirma 
cu certitudine de către toți 
factorii de răspundere că în- 
cepind cu luna septembrie 
mina Dilja iși va onora, lună 
de lună sarcinile de plan. ~ 
comparativ cu aceeași 
rioadă a lunii august s-a 
tras cu peste 1 000 tone 
cărbune mai puțin, in nota 
ei de evoluție rămine mina 
Lupeni, unde cu excepția a 
două luni cind și-a realizat 
planul, realizările au fost de

Or. 
pe- 
ex- 
de

Mai mulți mineri destoi
nici care pînă la ultimul 
șut au 
ție pe 
au fost 
lectivul 
prilejul 
Ește vorba despre 
Sabău, Mihai Ecobici, Vic
tor Simon, Gheorghe Șer-

muncit cu abnega- 
frontul cărbunelui, 
sărbătoriți de co- 
minei Uricani, cu 
ieșirii la pensie, 

loan

Răsplata 
hărniciei

ban, Dumitru Nichițelea, 
Viorel Ionică, Ilie Popes
cu. Unii dintre ei au în
deplinit în decursul ani
lor și unele munci de răs
pundere Alții s-au afir* 
mat ca factori mobiliza
tori ai brigăzilor. Cu toții 
și-au îndeplinit îndatoriri
le de miner, fapt ce le-a 
atras prețuire din partea 
ortacilor, 
sectoarelor 
rii.

Potrivit
re au preluat ștafeta din 
mîinile acestor destoinici 
mineri le-au urat vetera
nilor să se bucure ani în
delungați de binemeritata 
odihnă a pensiei.

a conducerii 
și întreprinde-

tradiției, cei ca-

Florin BEJAN, 
Uricani

ce o 
celor 
ina- 

două 
ace- 
cind

peste 90 la sută, ceea 
situează, după grupul 
trei mine amintite ma 
inte. Dacă următoarele 
decade vor evolua la 
leași cote ca și prima, 
realizările sînt în oioporlie 
de 97 la sută, mina Lupeni 
are toate șansele de a-și în
deplini prevederile de plan 
din luna septembrie. Rămine 
ca, în continuare, puternicul 
colectiv de mineri de la cea 
mai mare mină de cărbune 
cocsificabil din țară să de
pună toate eforturile pentru 
ca planul să fie îndeplinit 
ritmic, integral.

Colectivele miniere de la 
Petrila, Livezeni, Aninoasa,

Roadele inițiativei și perseverenței

Mindrie de
(Urmare din pag. I)

nr.
aparta- 

recent la 
comerci- 
nr. 4, 

care 
prin

rînd primul loc în întrece
rea socialistă la nivelul 
Trustului de Antrepriză de 
construcții și montaje IIu- 
nedoara-Deva și a obținut, 
și în primele 8 luni din 
acest an, rezultate deose
bite, depășindu-și propri
ile angajamente. Dulghe
rii din echipa lui Petru Al- 
maș, sînt, de asemenea, pe 
locuri de frunte lună de 
lună la nivelul Antrepri
zei de construcții și mon
taje Petroșani. Blocul 
2, cu cele 69 de 
mente prezentate 
recepție, spațdle 
ale de la blocul 
zeci de alte blocuri 
se detașează <Iar 
originalitatea proiectului 
sînt opere durabile ale a- 
cestor oameni narmsi. cate 
își iubesc cu pasiune me
seria".

In extremitatea „de jos" 
a orașului, constructorii din 
Lupeni au început lucrări
le la două noi blocuri de 
locuințe. Este vorba de 
blocul F8 și de blocul Gl, 
care vor contura lărgirea 
de la două la patru benzi 
de circulație rutieră a stră
zii Tudor Vladimirescu, 
„arteră principală" a ve
chiului oraș. In extremita
tea „de sus" a orașului,

a-

Băibăteni, Uricani și Cariera 
Cîmpu lui Neag sînt mine 
care cintăresc greul in rea
lizările Combinatului Minier 
Valea Jiului. Rezultatele în
registrate in această lună de 
respectivele întreprinderi sînt 
cu mult sub posibilități, 
jungind ca în unele zile să 
producă jumătate din plan.

Trebuie întreprinse deci 
acțiuni ferme, din partea tu
turor conducerilor colective, 
de către mineri, este nece
sară stăruință din paitea tu
turor oamenilor muncii pen
tru a găsi soluțiile necesare 
de realizare ritmică și inte
grală a sarcinilor de plan I

constructor
C.F.R., 

de 
ha- 

pre- 
nou 
ma-

cunoscută în prezent ca 
nou] centru civic, prinde 
contur noua gară 
au început lucrările 
coristrucție a unei noi 
le agroalimentare și se 
vede construcția unui 
cinematograf și a unui 
gazin universal în următo
rii ani. Bulevardul Pă-’ii 
s-a extins, ajungînd in 
apropierea tablei indica
toare a orașului Uricank

Pe drept cuvînt, con
structorii din Lupeni se 
pot mîndri cu faptele lor 
de muncă și cu profesiu
nea lor, pentru că ei sînt 
cei ce dau consistență pre
facerilor înnoitoare care 
pe an ce trece conferă lo
calității noi valențe urba
nistice, pe măsura noilor 
înfăptuiri ale epocii de 
aur intrată în conștiința 
națiunii sub semnificativa 
denumire de „Epoca Nicolae 
Ceausescu", epoca unor mă
rețe realizări ale unui po
por liber, stăpîn pe desti
nele sale.

Pentru înflorirea
c imunei

(Urmare din pag. 1)

conomico-sociale in profil 
teritorial conform princi
piilor autoconducerii, auto- 
gestiunii și autofinanțării.

In sistemul larg al de
mocrației, consiliile popu
lare au sarcini importante 
în atragerea cetățenilor la 
toate activitățile care nu 
au alt scop decît creșterea 
calității vieții. Deși noi re 
autofinanțăm din 1982, avem 
încă resurse nevalorificat' , 
îndeosebi în consultarea, 
tragerea și activizarea tu
turor deputaților, a cetățe
nilor la înfăptuirea obiec
tivelor de interes obștesc. 
Pentru noi, cuvîntarea ’c- 
varășului Nicolae 
Ceaușescu este un însulle- 
țitor program de acțiune 
în munca de înflorire a 
comunei Aninoasa, de re
alizare neabătută a lumi
noaselor perspective cu
prinse în hotărîrile Con
gresului al Xlll-lea al
partidului.

Vinzări peste plan, — rezultate care au ca numitor comun buna aprovizio
nare. preocupare pentru servirea civilizată, pasiune și disciplină. Aceste cali
tăți aparțin unității 370 „Menaj" din Lupeni, colectiv condus de Elena Mladin.

CURSURI SERALE. La 
Liceul industrial Petro
șani se fac înscrieri pen
tru clasa a IX-a seral. 
Oamenii muncii din loca
litățile Văii Jiului care 
doresc să-și completeze 
studiile de zece clase se 
pot înscrie pînă la data 
de 15 septembrie la se
cretariatul Liceului Indus
trial pentru a urma cursu
rile serale la clasa a IX-a.

zugrăvită și vop
sita, remiza formației 
civile de pompieri 
de la U.E. Paroșeni a- 
rată ca nouă. Este un lu
cru frumos pe care mem
brii acestei formații l-au 
făcut in cinstea „Zilei 
pompierilor".
IN ORAȘUL Pe
troșani au fost începute 
lucrările de asfaltare a 
tronsonului de drum 
din dreptul stației de 
autobuz „Unirea", pînă la 
ieșirea din cartier, spre 
Livezeni. După finaliza
rea lucrării, circulația

3—4
vor trimite lu- 

condi- 
regulament 

de
7 septembrie), 

data de 15 sep- 
adresa 

Lucră-

rutiera se va desfășura și 
pe acest tronson în pa
tru benzi. (V.S.)

CKEATQRII de poezie 
care doresc să participe 
la concursul de poezie 
„Ovid Densușianu" — 
Deva, 3—4 octombrie 
1985 
crările, conform 
țiilor din 
(vezi ziarul nostru 
sîmbătă, 
pînă la 
tembrie 
ziarului 
rile vor 
în 7 exemplaae, scrise la

a.c. pe 
nostru.
fi dactilografiate

(Urmare din pag 1)

de noi, valoarea se ridică 
la aproape 4 milioane de 
lei. Aceasta reprezintă cu 
47 de procente mai mult 
decît in perioada simila
ră a anului trecut.

In ceea ce privește acti
vitatea subordonată celor 
3 R; desfășurată în cadrul 
formației service a minei, 
mai multe amănunte ne 
sînt relatate de către ing. 
Grigore Pădurarii, condu
cătorul acestei formații de 
mun că.

Dumnealui a ținut să 
precizeze că majoritatea 
reperelor recuperate și re
condiționate de către cei 
27 de membri ai formați
ei service o constituie pie
sele deficitare, care nu se 
importă. De exemplu, s-a 
ajuns ca, prin recuperarea 
— de la utilajele casate — 
a reductoarelor de mare 

(A.11.)
Prin buna 
fluxului de 

prin folosirea 
mașinilor 
colectivul 
Intreprin- 

i Minier

doua rinduri.
ENERGIE, 

organizare a 
producție, 
la capacitate, a 
și instalațiilor 
de muncă de la 
derea de Utilaj 
din Petroșani a economi
sit, în perioada scursă de 
la începutul anului, pes
te 360 000 de kilowați/oră 
energie electrică. (S.B.)

CATALOG. Ne-au par
venit știri despre cata
logul ediției din acest an 
a tradiționalei expoziții 
internaționale de carica- 

capacitate, necesarul de 
astfel de subansambie să 
fie asigurat, pentru două 
abataje mecanizate, pe o pe
rioadă de 6—-7 ani. Alte 
repere — capul de acțio
nare al transportorului de 
mare capacitate și fel de 
intoarei re — sînt și ele 
i e< oudiționate la fiecare 
reciclare, preîntîmpinîn- 
du-se, în acest fel, eventu
alele defecțiuni în timpul 
procesului de producție. 
Un alt punct asupra că
ruia a insistat ing. Padu
raru se referă la combine
le de abataj. Reținem și 
aici faptul că piese cu 
uzură înaintată, care ar 
trebui înlocuite cu piese 
noi, din import, sînt și ele 
recondiționate. Și aici, in
terlocutorul ne dă doar un 
exemplu: arborii primari 
și secundari de la pompa 
de ulei.

Am dorit să aflăm care 

tură de la Knokke 1 leit 
(Belgia), Intre lucrările 
expuse și cuprinse în 
catalog se află și cele 
semnale de concetățenii 
noștri Ion și Mihai Bar
bu. (l.V.)

NEGLIJENȚA edililor 
din orașul Petroșani a 
pus capac la toate, însă 
o gură de canal care se 
află chiar în poarta gara
jului I.T.S.A.l.A. a rămas 
fără capac, creînd pro- 
bleme deosebite condu
cătorilor auto care cir
culă zilnic pe acest tra
seu. (Gh.B.)

este valoarea pieselor re
cuperate și recondiționa
te de către membrii for
mație, service. Nu se păs
trează o evidență a valo
rii pieselor recondiționa
te de echipa service, ni se 
răspunde, dar ea este a- 
preeiat-i ca fiind deosebit 
de imp< rtantă. Afirmație 
pe care o argumentăm cu 
un exemplu : la mina A- 
ninoasa s-a pus în funcți
une un nou abataj frontal 
dotat eu complex mecani
zat, al căi ui transportor 
de mare capacitate s-a re
alizat din materiale recu
perate. Un argument înte
meiat pe faptele de mun
ca ale lăcătușilor Ion 
Păstrăveanu, Nicolae Uu- 
hu, Romulus Marița, Vic
tor Danca Albu, ale sudo
rului Gheorghe Știucă și 
ale celorlalți meseriași ai 
formației service de la mi
na Amncasa.

COI'ETAKIA 
roșu" din cadrul 
plexului „Parîngul 
cartier Aeroport
află în aceste zile în t 
plină renovare. Se zugră- I 
vește, se reașează mobi- . 
lierul, astfel îneît ambi- I 
anța să fie cît mai plă- | 
cută. (Al.H.)

Rubrică realizată de
Gheorghe OLTEAN U |

■ l

L
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Un singur o singură dorință

i

cu 
cu

com- 
tip 
la

lui 
vîrs-

cîțiva ani 
acesta a 
de briga

de atunci 
Nicolae

mun- 
echi- 
com-

In 
de

gînd,
la dispensar de întreprin
dere, Vasile Goga este în 
același timp unul dintre cei 
pregătiți special pentru a 
interveni eficient in orice 
situație, in subteran sau la

învățătorul

Nevoia informare

...Eu știu, poate sînt 
prea tînăr pentru a con
duce destinele unei bri
găzi mari, ale unui abataj 
frontal complet meca
nizat...

— Te descurci dumnea
ta, Nicolae. Așa cum ai 
condus un schimb, vei 
conduce și o brigadă. Ma
joritatea oamenilor îi cu
noști, doar ai lucrat cu 
ei de cîțiva ani, iar pe 
ceilalți... cum îi crești așa 
îi ai.

Discuția dintre Nicolae 
Andrașic și șeful sectoru
lui II de la I.M. Paroșeni, 
a avut loc cu 
în urmă, cînd 
fost numit șef 
dă. Au trecut < 
peste cinci ani.
Andrașic nu a dezmințit 
încrederea care i-a fost a- 
cordată de organizația de 
partid și conducerea sec
torului. împreună cu 
ortacii a trăit multe sa
tisfacții situîndu-se me
reu pr.ntre fruntașii mi
nei și ai Văii Jiului. Ul
terior, cînd primul 
plex mecanizat de 
SMA 1, fabricat 
I.U.M. Petroșani urma să 
înceapă probele tehnolo
gice în subteran, Nicolae 
Andrașic a fost chemat 
iarăși la conducerea .sec
torului pentru a-i fi în
credințat noul utilaj...

Au urmat zile de 
că încordată pentru 
p i rea abatajului cu 
plexul mecanizat, 
timp ce se ocupa

transportul și echipatul a- 
batajului cu secții Nicolae 
Andrașic și ortacii lui 
s-au străduit să cunoas
că și utilajul.

— Am început exploa
tarea panoului, prin teh
nologia de lucru în a- 
vans; necazurile s-au ți
nut lanț. Cu toate greu
tățile pe care le-am a-

BARBAȚI 
CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

vut, aproape lună de lu
nă ne-am realizat sarci
nile de plan, ne spunea 
șeful de brigadă.

Odată terminat panoul, 
brigada întărită cu 20 de 
o imeni din echipa „ser
vice" a minei a trecut la 
mutarea complexului în 
panoul următor. Operați
unea s-a realizat într-un 
timp record — o lună și 
jumătate. De această da
tă s-a lucrat în retra
gere, iar productivitățile 
obținute au fost de 13-14 
tone pe post, cu peste 
1000 kg/post mai mari 
decît sarcinile planificate. 
De la începutul anului 
s-a obținut o producție 
suplimentară de peste 
2500 tone de cărbune.

Care este secretul aces
tor realizări ? Cînd i s-a 
încredințat conducerea

brigăzii, Nicolae Andrașic 
a adunat în jurul 
tineri apropiați de 
tă. Cu ei a pornit 
drum. Printre cei 
lucrează în brigadă 
de la început se numără 
șefii de schimb Vasile 
Lungu, Vasile Gotnaru, 
Constantin Ba lui și Ion 
Vrabie, precum și mine
rii Constantin Șargu, 
Traian Mîță, Constantin 
Aursulesei, Ion Neda, 
Victor Baban și mulți 
alții. Lor li s-au adăugat 
de-a lungul anilor Con
stantin Curie, Octavian 
Ștefan. Vasile Ionescu, i 
Gheorghe Virlan și Vie- ’ 
tor Căuneac care au ur- 1 
mat cursurile școlii de 
calificare, numărîndu-se 
astăzi printre minerii de 
bază ai brigăzii, Cei 
vechime împărtășesc 
plăcere din cunoștințele 
lor, mai tinerilor ortaci 
veniți în ultimul timp în 
brigadă — cum sînt Pe
tru Gros, Dumitru 
Lezeruc, Vasile Costea, 
Ion Aruștei, Petru Stoe- ț 
leru, Gheorghe Stoiciuc > 
și alții.

Toți cei 60 cit numără 
brigada au un singur 
gînd, o singură dorință — 
ca pînă la sfîrșitul anu
lui să mai adauge la ce
le 2500 tone extrase su
plimentar, încă pe atîtea 
tone pentru a-și respec
ta, astfel, angajamentul 
asumat la începutul anu- i 
lui. 1

Gheorghe BOȚEA 1

...Cu aceste cuvinte ne-a 
intimpinat medicul Vasile 
Goga, intr-una din serile 
trecufe, in pragul ușii pe 
care sta scris „Camera de 
gardă" a spitalului din re- 
ședințo de municipiu.

„De ce spui asta, doc
tore" - l-am întrebat. Și 
doctorul ne-o vorbit despre 
ceea ce se cheamă „no
roc" atunci cind ești de 
gardă, despre lupta cu se
cundele, o luptă pe ' viață 
și pe moarte, despre acele 
intervenții care scot oame
nii in afara oricărui pericol 
după un accident sau care 
pun stavilă unei boli evo- 
luinde. Iar medicul de gar
dă — nu se poate plînge 
de „noroace" din astea. 
In ziua cind l-am întilnit 
întîmplător, după numai șa
se ore de gardă, avusese 
vreo douăzeci. Deși medic

„Sînt un medic 
norocos!"

suprafață, în spital sau în 
uzină ; un om în slujba oa
menilor, așa cum sînt mulți 
dintre cei care, spus sau 
nu, primesc gîndul de mul. 
țumire al celor însănătoșiți, 
redați activității curente. îl 
ascultam vorbind în graiul 
său neaoș, românesc ; o 
voce calmă, încrezătoare.

„Odată, la Dîlja, am stat 
trei zile și trei nopți. Eram

stagiar atunci, era nevoie 
de mine. Aici, în spital, 
sintem cinci medici de gar
dă. Putem interveni oricînd. 
Un pediatru, un obstretici- 
an, un chirurg, un internist, 
iar noi medicii generaliști 
asigurăm garda de urgență. 
Oricum, noi toți sintem ori- 
cind prezenți, iar munca 
noastră nu admite nici cea 
mai mică eroare".

„Un cardiac, doctore, re
pede" — ne-a întrerupt a- 
sistenta.

Și firul vorbei s-a rupt 
brusc. Medicul Vasile Goga 
— „norocosul" — asemeni 
tuturor medicilor noștri, era 
prezent la datorie alături 
de omul suferind.

Horațiu ALEXANDRESCU

FULGER SI SCRUM !
• I

Voia să acrediteze î 
drept „dragoste la pri- | 
ma vedere", înclinația ei ț 
de a acosta bărbați, dar ț 
Mariana T. din Timi- î 
./oara, împinsă de j
„sentimente" nu toc- i 
mai trainice în Valea j 
Irului, este de acum i 
acuzată de întinarea cli- i 
matului nostru moral i 
de conviețuire. După ț 
astfel de iubiri fulgeră- ; 
toare culege... scrumul i 
deziluziilor.

„NOROC"
Iosif Hampo, înca

drat la I.M. P e t r i 1 a, 
a „vizitat" lo-

i

i
i

L-am cunoscut în mij
locul elevilor lui. Tînăr, 
aparent sever, dar în 
fond, un om dăruit mun
cii sale.

In clasa în care am in
trat atunci — tablouri, 
material didactic orînduit 
cu grijă și gust estetic, 
flori, multe flori, culori 
vesele, tinerești. Un aer 
de prospețime se degajă, 
de pretutindeni. Iar 
copiii, elevii clasei 
IV-a învață zi de zi 
descopere 
noi taine

Este în 
a Învăța,
tul învățătorului.

ci, 
a 

să 
singuri nor- și

ale vieții.
bucuria lor de 
ceva din sufle- 

Un în

vățător tînăr, așa cum 
patria este mereu tînără.

In munca lor, dedicată 
formării de noi și noi 
generații se 
fiece nouă lecție de 
re, de aritmetică, de 
rie, de geografie, de 
zică, acea atitudine 
știentă a omului 
lator de conștiințe, edu
cator al copiilor pentru 
muncă și viață.

Este atitudinea celui ce 
își cunoaște menirea în 
societate.

Dar pentru copii el este 
simplu : tovarășul învă
țător.

Horia DOBROGEANU

Unele dintre suban- 
samblele CA 1 au încor
porate in ele și compe
tența profesională a 
strungarului Relu Curcă, 
din cadrul atelierului 
mecanic nr. 1 al IUMP.

Aflătn de la j 
organele 
de stat

regăsește cu 
citi- 
isto- 
mu- 
con- 

mo de
I

i

I
!

t 
ț

curier
PATRAȘCU GHEORGHE, 

Vulcan : Potrivit Decretului 
nr. 445/1978, pe timpul în
cadrării in muncă, pensio
narii primesc retribuții pen
tru activitatea prestată, 
pensia integrală și celelalte 
drepturi decurgind clin cali
tatea de pensionar. Nu es
te posibilă acordarea de

j u r i d i c
concedii de odihnă sau par
ticiparea la beneficii.

SÎAICU ILIE, Paroșeni : 
Intrucît nu a intervenit nici 
o modificare a reglementă
rilor in domeniu, dacă si
tuația se prezintă așa cum 
o relatați, unitatea este o- 
biigată să vă rezolve 
urgență cererea.

Nevoia de informare 
este satisfăcută de cele 
mai multe ori în condiții 
ireproșabile de o societa
te cum este cea socia
listă, interesată în îm
plinirea și desăvîrșirea o- 
mului sub toate aspecte
le. Dar, cu toate acestea, 
mai există oameni care, 
datorită unei vizibile lip
se de informații, sînt su
puși unor erori, unor aba
teri de la normele civi
ce sau uneori chiar juri
dice și aceasta ca urma
re a neputinței de a pă-

că nu există 
nici spațiu 
ceva, dar de regulă 
ceste cazuri sînt frecven
te atunci cînd sînt in 
discuție lucruri banale in 
aparență, dar deosebit

de

informația, 
intenționăm 
o lista clc 
acest sens,

să-
exem- 
pentl’U

nici timp și 
pentru așa 

a-

de importante sub 
pect social.

De exemplu, prețul 
nui bilet de autobuz 
la o stație oarecare 
la o altă stație. Nu 
puține 
sibili la scene 
între călători 
re, pe subiectul prețului ■ 
biletului și atunci, pri-

u- 
de 

piuă 
altă stație. Nu de 

ori asistăm iiiipa- 
penibile 

și’ taxătoa-

vind sau chiar distrîn- 
du-ne, în măsura în 
care dispoziția sufleteas
că ne permite, ne între
băm fără să vrem, de ce 
acest lucru ? Cînd foarte 
simplu ar fi ca întreprin
derea de transport să a- 
fișeze în stații o listă de 
prețuri pentru diferite 
trasee. Omul ar fi infor
mat și discuțiile respec
tive, cu siguranță ar fi 
evitate și aceasta numai 
printr-o schimbare de a- 
titudine din partea con
ducerii întreprinderii, ca
re ar putea avea in ve
dere și rezolvarea așa- 
ziselor probleme banale.

Gh. CHIRIAȘA

-Nu numai copiii pot fi în- 
tilniți prin locurile de joacă 
dintre blocuri. Uneori, se a- 
bat pe aici și indivizi ale că
ror apucături antisociale își 
găsesc, din păcate, cimp fer
til de manifestare. Copiii, cu 
inocența lor, cu naivitatea 
caracteristică vîrstei, pot fi 
ușor amagiți. Nu-și dau sea
ma de intențiile celor care-i 
momesc in diferite chipuri. 
Cazul pe care vi-l supunem 
atenției vizează tocmai acest 
aspect.

23 martie după-amiază. Fe
tița P.C., de 9 ani, se juca, 
împreună cu alți copii de 
seama ei, in fața blocului. 
„Nu vrei să-mi ajuți să iau 
niște bagaje de la poștă ? 
îți dau bani pentru asta". 
Fetița n-a stat prea mult pe 
gînduri și l-a urmat pe cel 
care i se adresase, un tînăr 
înalt, șaten, nebărbierit, pur- 
tînd o căciulă cu clape. Nai
vă, fetițo nu s-a gindit la 
ceva rău, nici cind, ajungînd 
'a poștă, tipul i-a spus să-l

urmeze mai departe pe motiv 
că „mai om ceva bagaje io 
cineva..."

L-a urmat cu naivă încre
dere in afara orașului unde 
a fost supusă la un trata
ment inuman greu de ima
ginat. Apoi individul și-a con
dus victima pînă in apropie-

cu ele in același loc izolat 
din afara orașului. Aici, ii 
spune celei mai mici sa stea 
la pindă și să-i spună dacă 
vine cineva. Ce s-a întîmplat 
cu sora ei mai mare ? Ace
leași amenințări. Timorată, fe
tița n-a putut să se împotri
vească. Se vede însă că sora

o fetiță. „Ai găsit fetița ?"„ 
întreabă Cornelia Lungu, por
tar de serviciu in acea dupa- 
amiază. „Ce fetiță, eu nu am 
nici o fetiță I". Răspunsul, 
ca și întreaga purtare a băr
batului i s-au părut ciudate. 
„N-o fi chiar el ?" s-a gindit 
ea. Intre timp individul dis-

Părinți, supravegheați-vâ copiii !
rea Școlii generale nr. 5, 
unde a părăsit-o, nu înainte 
de a o amenința din nou : 
„vezi, dacă spui cuiva ceva, 
te prind și te omor".

30 martie, tot după-amiază. 
Minora M.C., de 9 ani, se 
afla, împreună cu surioca 
ei de 7 ani, în piața jg'O- 
alimentoră. Veniseră să cum
pere semințe. Din nou ace
lași individ -se apropie de 
ele și, folosind același truc, 
cum că „am niște bagaje de 
cărat" le momește ajungînd

ei mai mică și-a dat seama 
că ceva nu e in regulă. N-a 
stat la pindă, ci a fugit a- 
casă anunțindu-și părinții. 
Cind s-a reîntors la locul ș'i- 
ut, insoțită de tatăl și mama 
ei, n-a mai găsit pe nimeni 
acolo. Ajungînd ia poada 
preparației Coroești îl poves
tesc și portăriței ce'e intim- 
plate. Apoi pleacă. După 
circa o jumătate de oră din 
curtea preparației se apropie 
de ghereta portarului un băr
bat, urmat la cîțiva pași de

păruse. Fetița, speriată, cu 
hainele murdare, tremura. Nu 
era in stare să scoabă un cu- 
vînt. De abia, după ce in 
cabina a apărut și mama ei, 
a povestit, puntre lacrimi ce
le intîmplate.

Sesizoți, ofițerii de 'a ju
diciar au început invesbga- 
țiile. Aveau semnalmentele 
individului reținute de portă- 
rița Cornelia Lungu. După 
două zile, acesta se afla in 
arestul miliției. Răciulă Vasi- 
lică, de 21 de ani venise in

Vulcan din județul lași in lu
na^ ianuarie. Se încadrase 
vagonetar la mină cu gîndul 
să ciștige ceva bani. Ce l-a 
îndemnat la aceste fapte o- 
dioase ? Greu de răspuns, 
in fața probelor evidente și 
a celor două victime, a re
cunoscut totul.

Legislația noastră socialistă, 
Codul penal prevăd sancțiuni 
drastice împotriva unor ast
fel de indivizi. Și in cazul de 
față legea și-a spus hotărit 
cuvirttul. R.V. a fost condam
nat la Judecătoria Feti jșani 
pentru tentativă de viol la 
trei ani închisoare, sentință 
rămasă definitivă prin res
pingerea recursului de către 
Tribunalul județean Hune
doara. Da, dar supraveghe
rea copiilor nu trebuie lăsată 
doar în seama legii. Părinți, 
știți unde se oflă și cu cine 
se joacă copiii dumneavoas
tră ?

Gheorghe OLTEANU

valurile de alimentație 
publică cupă care s-a 
prezentat la serviciu. 1 
S-a interzis accesul fi
ind avertizat de lucră
torii de miliție. A avuî 
totuși noroc, întrucît or
tacul lui de... nărav, 
Grigore Ciobanu, lăcă
tuș la I.A.C.M.M., a 
fost surprins după ce 
consumase băuturi alco
olice la locul de muncă. 
Fapta sa va a- 
vea urmări grave 
întrucît abaterea lui ca
de sub incidența Decre
tului nr. 400/1981.

CEASUL RAU
Oprișa Costea îi îm

bin pe lucrătorii de la 
Cariera Cîmpu lui 

i Neag cu ceasuri elec- 
î ironice și gumă de 
= mestecat, oferind mar- 
i fă la... kilogram, pro- 
; curată prin „bișnil", de 
i la Timișoara. N-a fă

cut carieră de speculant 
la Cariera Cîmpu lui 
Neag-, întrucît au apă- j 
rut cu promptitudine i 
lucrătorii în uniforme I 

; albastre, care i-au eon- • 
; fiscat marfa și i-au : 
; completat dosarul de ; 
i cercetare penală. „Cea- Ț 
i sul" rău pe care nici o j 
i gumă din lume nu i-1 i 
; va șterge din aUtobio- [ 
i grafie.

DUPĂ CHEF
i Intr-una din zile, la i 
■ intrarea în schimbul. II, i 
; loan Chiriță manifes- i 
I ta un „chef" deosebit ; 
i de a ajunge la locul de j 
> muncă, în subteranul i 
i Bărbătenilor. Nu era ; 
i vorba de apetit de ; 
i muncă, ci de teama de j 
j a i se sesiza starea de j 
i imponderabilitate ba- i 
i chică. S-a trezit... pus i 
i în discuția colectivii- i 
; lui de muncă, super- i 
i -tind consecințele în- j 
î călcării prevederilor în ; 
i vigoare.
ț • ... ’

Rubrică realizată eu 
i sprijinul Miliției mu- i 

nieipiului Petroșani
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încheierea lucrărilor Congresului 
al III-lea al consiliilor populare
(Urmare diD pag 1)

alizarea în cele mai bune 
Condiții a sarcinilor de 
plan pe anul 1985 și pe 
cincinalul actual, precum 
și pentru asigurarea tutu 
ror condițiilor realizării 
Obiectivelor cincinalului 
1986—1990.

In încheierea lucrărilor 
Celui de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare ju
dețene și al președinților 
Consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comu
nale, întîmpinat cu înde
lungi aplauze, cu urale și 
ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu atenție și sub
liniată în repetate rînduri 
cu urale și aplauze puter
nice.

Ședința de încheiere a 
lucrărilor înaltului forum 

al democrației noastre 
muncitorești _ revoluționa
re ia sfîrșit într-o atmos
feră de înălțător entuziasm. 
Sub imensa cupolă a Com
plexului expozițional ră
sună acordurile Imnului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E 
scris pe tricolor Unire".

Toți cei prezenți în ma
rea sală a Congresului, în 
picioare, aclamă minute 
în șir pentru partid și 
secretarul său general, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, care și-a con
sacrat întreaga sa viață bi
nelui și fericirii întregu
lui nostru popor, cauzei 
socialismului și păcii.

Prin urale și ovații, par
ticipant la lucrări au 
exprimat, în numele mili
oanelor de oameni ai mun
cii pe care i-au reprezen
tat la Congres, angajamen
tul ferm de a nu precupeți 
r.îci un efort pentru a asi
gura înaintarea în ritm și 
mai înalt a patriei noastre 
spre noi culmi de progres 
și civilizație, pentru în

făptuirea cu succes a lu
minoaselor programe sta
bilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, a 
Programului partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Prin problematica de o 
deosebită însemnătate a 
documentelor dezbătute, 
prin întreaga desfășurare a 
lucrărilor, ccl de-al III- 
lea Congres al consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor popu
lare municipale, oră
șenești și comunale s-a 
constituit într-o puterni
că manifestare a unității 
de neclintit a întreguiui 
nostru popor în jurul par
tidului, al secretarului său 
general, exprimînd hotă- 
rîrea tuturor cetățenilor 
țării de a acționa neabă
tut pentru realizarea ho- 
tărîrilor Congresului con
siliilor populare, în vederea 
accelerării progresului mul
tilateral al României soci
aliste.

La plecare, în fața pavi
lionului central al Com
plexului expozițional din 
Piața Scînteii, care a găz
duit lucrările Congresu
lui, mii de oameni ai 
muncii din Capitală au 
făcut, ca și în ziua prece
dentă, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, o caldă mani
festare de dragoste și sti
mă.

Tineri și pionieri au ofe
rit cu dragoste frumoase 
buchete de flori. Imaginea 
sărbătorească a acestei 
frumoase zile de toamnă a 
fost întregită de cînteceși 
dansuri executate cu mă
iestrie de formații artisti
ce profesioniste și de a- 
matori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie acestor calde ma
nifestări ale dragostei și 
bucuriei cu care oamenii 
muncii, toți cetățenii țării, 
întîmpină de fiecare dată 
pe conducătorul încercat 
al partidului și statului 
nostru.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Frumoasa Shini- 
ang ; Unirea : Iubirea are 
multe fețe, I—II ; Parîn- 
gul : Ciuleandra.

PETRILA: Călăuza,
I—II.

LONEA: Amintirea u- 
nei mari iubiri.

VULCAN — Luceafă
rul : Vulcanul.

LUPENI — Cultural.
Declarație de dragoste.

URIC ANI: Ghețuri pe 
înălțimi.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în

Întreprinderea minieră 
Livezeni

1NCADREAZA

un primitor distribuitor și un supraveghetor, 
ambele posturi cu gestiune.
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programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Program ‘susținut 

de formațiile mu
zicale ale Radiote- 
leviziunii.

20.50 Țărmul soarelui — 
documentar. (co
lor).

21.20 Serial științific 
„Planeta vie". 
Episodul 10. 
(color).

21.50 Telejurnal.

>_>av. Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu

0 nouă propunere pentru îmbunătățirea 
relațiilor internaționale» »

NAȚIUNILE UNITE ii 
(Agerpres). — Din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, țara 
noastră a propus înscrierea 
Unui nou punct cu caracter 
important și urgent pe’ or- 
dihea de zi a sesiunii a 
40-a a Adunării Generale, 

, intitulat Apel solemn către 
' Statele aflate în conflict de 
încetare fără întîrziere a 
acțiunilor armate și de so
luționare a problemelor din
tre ele pe calea tratativelor

internațional de la BrnoTîrgul
PRAGA 11 (Agerpres). — 

în prezența conducerii de 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, la 
Brno a fost inaugurată cea 
de-a XXVII-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional pentru con
strucții de mașini.

Tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, 
însoțit de tovarășul Lubomir 
Strougal, președintele guver
nului cehoslovac, de secre
tari ai C.C. al P.C.C. și de

Carnet cultural
WASHINGTON (Agerpres). 

— „Rezultatele sezonului ci
nematografic din S.U.A. în 
ultimul an au fost dezamăgi
toare", afirmă agenția Asso
ciated Press, referindu-se la 
faptul că încasările cinema
tografelor au fost cu 10 la 
sută mai mici decît cele re
alizate în cursul celor 12 luni 
Onterioarfe. Agenția ameri
cană adaugă că în studiou
rile producătorilor de filme, 
tinde se aștepta o creștere 
Substanțială a încasărilor, 
Scop în care au fost investite 
milioane de dolari, domnește 
acum deprimarea. Doar do
uă filme au justificat investi

și angajamentul statelor 
membre ale O.N.U. de a 
reglementa stările de încor
dare și conflict, diferendele 
existente, pe calea politică, 
de a se abține de la folo
sirea forței și amenințarea 
cu forța, de la orice inter
venție în treburile interne 
ale altor state.

O scrisoare în acest sens 
a fost transmisă secretaru
lui general al O.N.U. de 
către ministrul afacerilor 
externe al țării noastre. 
Scrisoarea este însoțită de 
un proiect de Apel solemn.

Așa cum arată președin-

membri ai guvernului, a vizi
tat pavilionul României, unde 
a fost întîmpinat de Vasile 
Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Tovarășul Gustav Husak 
și-a exprimat satisfacția față 
de evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor româno-ce- 
hoslovace, subliniind impor
tanța realizării programelor 
bilaterale de colaborare e- 
conomică, convenite la nivel 
înalt.

țiile aducind încasări în va
loare de peste 100 milioane 
dolari.

NEW YORK (Agerpres). - 
Actorul american Gerge O' 
Brien, cunoscut pentru nume
roasele roluri interpretate in 
filmele western, a încetat din 
viață, la vîrsta de 86 de ani, 
intr-un azil din Oklahoma. 
O’Brien, parțial paralizat in 
urma unui accident cerebral, 
a cunoscut perioada sa de 
glorie începînd din anii '30 
la Hollywood, unde, alături 
de John Wayne, a jucat in 
numeroase filme cu cowboy, 
unele regizate de prietenul 

tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „adoptarea unui 
asemenea Apel și Angaja
ment Solem, acum, cînd se 
aniversează 40 de ani de la 
crearea Organizației Națiu
nilor Unite, va demonstra 
voința tuturor popoarelor 
de respectare a Cartei Na
țiunilor Unite. Aceasta va 
constitui o contribuție de o 
importanță deosebită la po
litica de destindere, la îm
bunătățirea relațiilor inter
naționale, la dezvoltarea 
încrederii, la dezarmare și 
pace".

„O FICȚIUNE 
ȘTIINȚIFICĂ”

WASHINGTON 11 (A-
gerpres). — Numeroși oa
meni de știință americani 
au declarat că Inițiativa 
strategică americană, cu
noscută sub numele de 
„războiul stelelor" .repre
zintă „o ficțiune științifică" 
și „o colosală risipă de 
bani". După cum relevă a- 
genția Associated Press, 
pe o petiție semnată de 
numeroși oameni de ști
ință de Ia mai multe uni
versități americane a- 
ceștia se pronunță împo
triva înarmării spațiale.

său John Ford. Pînă în 1964 
el interpretase roluri în 75 de 
filme.

BERLIN (Agerpres). - Cu
noscutul compozitor din 
R.D.G. Kurt Demmler a scos 
recent la casa de discuri 
„Amiga" un album dublu cu 
melodii pe teme din poves
tirea „Micul Prinț" de Antoine 
de Saint-Exupery./Este vorba 
de o selecție din totalul de 
60 de cintece ale unui pro
gram pe care l-a interpretat 
în urmă cu doi ani în cursul 
unui turneu prin întreaga ța
ră. Kurt Demmler este unul 
dintre cei mai activi autori 
de muzică rock din R.D.G.

COMPANIA JAPONEZA 
„MITSUBISHI" a semnat 
cu firma iraniană „Tava- 
nir“ un contract în valoare 
de 158 milioane dolari pri
vind construirea unei cen
trale energetice pe bază de 
gaze naturale. Centrala, ca
re va fi amplasată în ora
șul Hamdan și va avea 
capacitatea de 1 000 MW, va 
fi alcătuită din patru uni
tăți de cîte 250 MW, prima 
dintre ele urmînd să de
vină operațională peste trei 
ani și jumătate, transmite 
agenția Opecna.

UN GRUP format din 
cinci persoane reprezentînd 
R.P.D. Coreeană a sosit 
marți la Seul ca parte pre
mergătoare în perspectiva 
schimbului reciproc de an
sambluri artistice și de vi
zite cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a eliberă
rii Coreei de sub domina
ția japoneză. In același 
timp, un grup compus tot 
din cinci persoane din Co
reea de Sud a sosit la 
Phenian.

LA PARIS au început 
filmările la serialul de te
leviziune ;,Oamenii mării", 
coproducție sovieto-fran- 
ceză după romanul cu a- 
cclași nume al lui Victor 
Hugo. După cadrele fil
mate anterior la Batumi, 
echipa noului serial de te
leviziune realizează în 
prezent filmările in Fran
ța. Serialul va fi prezen
tat, concomitent, în 
U.R.S.S. și Franța.

OAMENII MUNCII din 
industria minieră a R.P.S. 
Albania au obținut impor
tante succese în exploata
rea cărbunelui în acest an, 
informează agenția ATA. 
Pe primele opt luni ale a- 
nului, ci au extras peste 
plan 23 000 tone cărbune. 
Printre colectivele de mun
că fruntașe se numără mi
nele Mborje Drenpva, din 
districtul Korea, Pogradcc 
și Kolonja, din districtul 

„Tirana, informează agenția 
menționată.

Retribuirea se face conform Legii nr.
57/1974.

Mica publicitate
LA încheierea unei în

delungate activități care 
i-a adus prețuirea tutu
ror, prietenii apropiați o 
felicită pe Anișoara Ko
vacs (Șola) urîndu-i să
nătate, fericire și multe, 
multe bucurii. (1939)

VIND magnetofon ZK 
246 amplificator 4 x 100 W, 
boxe 100 W, benzi magne
tice, videocasete, căști 

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță dispariția scumpei 
noastre mame

TOMȘA TEREZA
Inmormîntarea azi, ora 17 din strada M. Vitea- 

zu. (1935)

SOȚIA, copiii și socrii anunță cu adîncă dure
re încetarea din viață, după o scurtă suferința a 
celui care a fost

Ing. MAN GAVRIL
Funeraliile vor avea loc azi, ora 17 de la domi

ciliu.
Va rămîne veșnic în amintirea noastră. (1934)

COLECTIVUL secției suprafață I.M. Petrila 
transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate prin 
pierderea celui care a fost

Ing. MAN GAVRIL
(1944)

COLECTIVUL A.U.T.L. Petroșani transmite con
doleanțe familiei îndoliate prin pierderea celei care 
a fost

MARIȘ SUSANA
(1941)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din ca
drul I.M. Petrila este alături de familia greu în
cercată prin pierderea celei care a fost o bună 
colegă

MARIȘ SUSANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1943)

OLGA, soră, Marcel, frate. Marcela, nepoată, a- 
nunță cu aceeași durei e împlinirea unui an de la 
decesul mult iubitei noastre

TRIFAN MARIA — MIMI
O vom plînge și ne vom gindi mereu la ea. (1929)

audio-profesionale, video
recorder Akay VS 15 EG 
Hifi. Petroșani, telefon 
44987. (1940)

VIND Dacia 1300, bloc
2 C, sc. I, ap. 7, telefon 
41934, Petroșani, între o- 
rele 19—21. (1938)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Sîrbu Constantin, e- 
liberat de Preparația Pe- 
trHa. II.declar nul. (1937)
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