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SECTORUL III I.M. PAROȘENI I.M. LUPENI

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Comu-

județul lași

Hotărîre fermă pentru 
recuperarea minusului 

din prima decadă

Confirmarea 
încrederii

Zilnic, începînd cu pri
ma zi din decada a Il-a a 
lunii curente, colectivul 
sectorului III de la I.M. 
Paroșeni a extras în me
die 300 tone de cărbune în 
Plus sarcinilor de plan. 
Astfel, acest harnic colec
tiv este hotărît să recupe
reze minusul înregistrat 
în prima decadă cînd, da
torită unor greutăți de 
tectonică întimpinate în 
cea mai mare capacitate 
de producție dotată cu un

s-au 
de

I
i

3
j

î’

!
X

i

C
!

£

In sprijinul 
minerilor

In atelierul mecanic 
al I.M. Lupeni se ' lu
crează intens la adapta
rea reductoarelor de la 
TR 6 la transportorul 
TR 7, parte componen
tă a unui complex care 
va intra în funcțiune la 
sectorul IV al minei. 
Concomitent, lăcătușii 
Viorel Seracoveanu, Iu- 
liu Orșan, Gheorghe 
Petrescu — din echipa 
condusă de Gheorghe 
Gaiță —, alături de co
legii lor Irimia Grun
wald, Florea Manea, Io
sif Boczoni și Emeric 
Nagy, din formația lui 
Antoniu Duban, acțio
nează în vederea adap
tării combinei KS3MI la 
acest transportor.

După cum ne relata 
șeful atelierului meca
nic, maistrul principal 
Vasile Racolța, lucră
rile vor fi terminate în 
jurul datei de 20 sep
tembrie. (Gh.O.)

complex mecanizat de ma
re înălțime cu o lungime a 
frontului de 150 m, 
înregistrat minusuri
peste 1500 tone de cărbu
ne. Recuperarea restanței 
este posibilă, avînd în ve
dere că în acest abataj lu
crează una dintre cele mai 
cunoscute formații de mi
neri de la mina Paroșeni, 
cea condusă de cunoscutul 
miner Francisc Fazakaș, bri
gadă care de la începutul 
anului a extras în plus 
prevederilor de plan peste 
12 000 tone de cărbune e- 
nergetic. Este rodul mun
cii minerilor din schimbu
rile conduse de Mihai
Șchiopu, Vasile Barabulă, 
Gheorghe Mânu și Aurel 
Cremene.

La sfîrșitul lunii august 
la mina Lupeni a fost pusă 
în funcțiune una dintre 
cele mai mari capacități de 
producție. La sectorul III, 
pe stratul 4, a intrat în 
probe tehnologice un com
plex mecanizat format din 
100 secții pe o lungime a 
frontului de 150 m. Con
ducerea acestui complex 
i-a fost încredințată unui 
miner tinăr. Constantin 
Ene, care lucrase mai mult 

unde obținu- 
dintre cele 
După probele 
minerii din 
conduse de

Gheorghe 
Lungule- 

au

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena 
nuat, 
vizita 
Iași.

Vizita din 
desfășurat 
Iași.

Ieșenii au 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu 
căldura inimii, cu cele mai 
profunde sentimente de 
dragoste, stimă și recunoș
tință. Ei și-au reafirmat 
vibrant bucuria, satisfac
ția și mîndria de a partici
pa împreună cu întreaga 
națiune, la înf iptuirca o- 
perei istorice pe care secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii, 
Nicolae 
ceput-o, 
gramul 
lăuzește 
dăruire
ridicarea Ia o viață nouă a

Ceaușescu, a conti- 
vineri, 13 septembrie, 
de lucru în județul

această zi s-a 
în municipiul

întîmpinat pe
N i c o I a e 

pe tovarășa 
cu toată

tovarășul
Ceaușescu, a con- 
a înscris-o în pro- 
partidului și o că- 
cu abnegație și 
revoluționară —

tuturor județelor și loca - 
lităților, a întregii țări, e- 
difiearea socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
scumpei noastre patrii, în 
pace, bună înțelegere și 
colaborare 
le lumii, x

Unitățile 
cretarul 
dului se 
ctitoriile de 
cestor ani.

Exemplul străini it al e- 
voluției dinamice a indus
triei străvechiului oraș 
moldovean în ultimele do
uă decenii este Combina
tul de utilaj greu, primul 
obiectiv vizitat în cea de-a 
doua zi a dialogului pe ca
re secretarul general al 
partidului îl poartă cu fău
ritorii de bunuri materi
ale și spirituale de pe 
meleagurile ieșene. Creație 
reprezentativă a 
Ceaușescu", .marele 
binat a devenit una 
unitățile etalon 
triei românești, 
lașului, printre 
sele atribute, și 
puternică cetate a metalu
lui românesc.

vizitate de se- 
general al parti - 
înscriu printre 

seamă ale a-

„Epocii 
com- 

din 
ale rndus- 

conferind 
numeroa- 

pe acela de

la pregătiri, 
se rezultate 
mai bune, 
tehnologice, 
schimburile
Ion Blahoianu, 
Ruță, Gheorghe 
sei și Gheorghe Husti, 
obținut productivități medii 
de 17 tone pe post.

TRANSMISII
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Iași a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a deschiderii anului de 
învățămînt 1985—1986, astăzi, va avea loc, in muni
cipiul Iași, o adunare populară, pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 10,00.

DIRECTE

Creat din 
varășului 
Ceaușescu, 
nat ieș'cm : 
tapă cu etapă, pe baza o- 
rientărilor și indicațiilor 
date de conducătorul par
tidului și statului la pre
cedentele vizite de lucru, a- 
jungînd astăzi o 
productivă de mai 
seninătate, puternic 
cată în înfăptuirea 
gramelor prioritare 
conomici naționale.

Recunoștința profundă 
a celor aproape 10 000 de 
oameni ai muncii care lu
crează aici pentru preocu
parea statornică a condu
cerii partidului și statului 
fală de unitatea lor și-a 
găsit o elocventă expresie 
în primirea entuziasta pe 
care au făcut-o tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei F.lena Ceaușescu 
la sosire. S-a aplaudat 
ovaționat îndelung, 
scandat cu însuflețire 
mele partidului și al 
cretarului său general.

Dialogul secretarului 
neral al partidului cu spe
cialiștii de pe marea plat
formă industrială ieșeană 
ș-a constiuit într-o anali
ză aprofundată a modului 
în care se realizează sar
cinile de mare însemnă - 
tate ce revin combinatu
lui, a principalelor pro
bleme legate de dezvoltarea 
în continuare a acestuia.

inițiativa to- 
Nicolae 

marele combi- 
s-a dezvoltat, e- 

>pă, pe baza
Și

impli- 
pro- 

ale e-

și 
s-au 
nu- 
se-

ge-

(Continuare in pag. a 4-a)

Mobilizator program pentru dezvoltarea
armonioasă a tuturor localităților

are
an

In această dimineață 
loc deschiderea noului 
de învățămînt, eveniment 
cu constante și importante 
semnificații în viața eco
nomică, socială și educa
tivă, în procesul de pre
gătire și formare a tinerei 
generații.

După o vacanță frumoasă 
și bogată în posibilități de 
odihnă, miile de elevi din 
Valea Jiului au pornit spre 
școlile în care clopoțelul a- 
nunță noul an școlar.

Noul an. de învățămînt se 
deschide într-o etapă mar
cată de evenimente majo
re în istoria contemporană 
a țării noastre, 
valoroase ale 
tului românesc s-au 
voltat în acești ani de is
torie nouă printr-o concep
ție revoluționară 'despre 
funcția școlii ca principal 
factor de educație și cul
tură, de pîrghie a progre
sului și civilizației. Acest 
salt calitativ a avut loc 
în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lca al par
tidului, inaugurat

î în
do
ia 

află

Vom situa în centrul atenfiei grija 
pentru bunăstarea oamenilor 

cini de maximă însemnă
tate în privința definiti
vării construcției orașu
lui, în privința rezolvării 
corespunzătoare a proble
melor legate de gospodă
rirea orașului, de locuin
țele oamenilor și mai ales 
în privința planului de 
dezvoltare economico-so- 
cialâ în profil teritorial. 
Sîntem cu toții conștienți 
de aceste sarcini ca și de 

cuvînta- 
Nicolae 

hotărîri- 
III-lea al 

ne

Ne aflăm încă sub pu
ternica impresie a magis
tralei expuneri făcute 
tovarășul Nicol 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, la 
chiderea celui de-al 
lea Congres al consiliilor 
populare, eveniment de 
deosebită importanță pen
tru activitatea consiliilor 
populare, pentru destine
le noastre socialiste. Bo
găția de idei a cuvîntării 
rostite, sarcinile 
din conținutul

de 
a e 
ge- 

des-
III-

ce reies 
acesteia

Mîini pricepute au dat 
chip nou
care parea

unui utilaj 
irecuperabil

! 
î > s
3

pre- 
con- 

aniraturilor 
dea 
U- 
cu 

că- 
din 
a-

dice la nivelul cerințelor. 
Așa s-a întîmplat și în 
problema armăttirilor ca
re trebuiau asigurate, în 
condițiile în care presa 
hidraulică folosită timp 
de 20 de ani ajunsese 
în starea de nefuncționa
re. Pentru realizarea ar
măturilor, repararea a 
cesteia constituia o nece
sitate vitală. Fiecare oră, 
fiecare zi pierdută în
semna stagnări in asigu
rarea liniilor de front ac
tive. Așa că echipele con
duse de Nicolae Bîrlida și 
Simion Bocănici, sub di
recta îndrumare și co
ordonare a maistrului 
specialist Gheorghe Ro
bită, șeful atelierului, au 
trecut la treabă. Presa 
hidraulică a fost demon
tată bucată cu bucată 
pentru a se constata de
fecțiunile pieselor și sub- 
ansamblelor uzate. Se pă
rea că totul va merge

Gheorghe BOȚEA

Cu puțin timp în urmă, 
mina Lonea a fost pusă 
în imposibilitatea de a-și 
mai asigura necesarul de 
armături TH pentru des
fășurarea normală a pro
cesului de producție. Ce 
se întîmplase de fapt ? 
Djjpâ 20 de ani de func
ționare. -ireproșabilă, 
sa hidraulîcă-^jentru 
fecționarea
TH, a început să 
semne de „oboseală", 
nele piese de schimb 
o uzură avansată au 
zut. Utilajul fiind 
import și rămînind
proape unicat în Valea 
Jiului, nu se, găseau pie
se de schimb pentru în 
locuirea celor uzate. Și, 
totuși, mina avea nevo
ie stringentă de armă
turi TH. Toate speranțe
le s-au îndreptat spre a- 
tel ierul electromecanic. 
Meseriașii atelierului de
monstraseră de atîtea ori 
că atunci <ind mina are 
nevoie de ei, in condiții-
’'-osebite, știu să se ri- 'Continuare în pag. a 2-a)

începe un nou on școlar
V- ' 

epoca celor mai mari 
pliniri socialiste. Cele 
uă decenii de cînd 
fruntea partidului se
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au constituit o adevărată • 
epocă de înflorire a școlii, 
pornind de la moderniza
rea bazei materiale, gene
ralizarea învățămîntului 
de 10 ani, pînă la concep
ția de integrare armoni
oasă cu viața social-econo- 
mică și educația prin 
muncă, pentru muncă a 
tineretului studios.

Astăzi, cînd noul an șco
lar se deschide într-o at-

constituie pentru consili
ile populare, pentru toți 
deputății aleși în organele 
administrativ - teritoriale 
programul nostru viitor 
de acțiune, obiectivul 
principal al muncii noas
tre.

In contextul actual, în 
care acționăm cu toată răs
punderea pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
planului anual, nouă, Con
siliului Popular Lupeni ne 
revin sarcini deosebit de 
importante pentru crea
rea condițiilor necesare a- 
bordării cu succes a. pro
ducției anului viitor și în
tregului cincinal 1986-1990, 
cînd va trebui să transpu
nem neabătut în fapte ho- 
tărîrile adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Și pentru 
liul Popular 
rul cincinal

cele reieșite din 
rea tovarășului 
Ceaușescu și din 
le Congresului al 
consiliilor populare și
angajăm cu toată fermita
tea și răspunderea că vom 
acționa neabătut că vom 
milita consecvent pentru 
transpunerea lor în viață.

Tradițiile 
învățămîn- 

dez-

(Continuare în pag a 2 a)

Cra mai dificilă
meserie

Toamna reîngemă- 
nează vîrstele margina
le, bunicii reînvață dru
mul școlii, prichindeii 
răvășesc în colțurile i- 
nimii amintirile copi
lăriei, pentru a face ioc 
universului abecedar, 

dar și bastonului, o- 
chelarilor și sărutului

Constantin HA11A, 
vicepreședinte al Consiliu

lui popular orășenesc 
Lupeni

noi, Consi- 
Lupeni viito- 

aduee sar

din poartabunicului 
școlii.

,, E ca și 
viața de la 
turisea deunăzi un 
tipograf, 
ta, toate 
netei iși iubesc 
niturile, nativul 
ment părinte-pui 
depășit doar de omenes
cul liant al conștiinței 
cu iubirea; lupoaica iși 
crește și apără puiul, 
lupul cel bătrîn, eel zis 
barangă, are în seamă 
doar haita, nu mai „ve
de" dincolo de relația 
primară de singe. „Me

lon VULPE

cum aș lua 
capăt, măr- 

fost 
vezi dumnea-
animalele pla- 

proge» 
senți- 
fiind

(Cont. în pag a 2-a)
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Din activitatea consiliilor populare 

Orașul —un șantier al 
inițiativelor gospodărești

începe un nou an școlar

Un mare număr de oameni 
oi muncii și locuitori din Lu
peni participă cu dăruire la 
acțiunile de înfrumusețare 
întreprinse în această toam
nă, de consiliul popular oră
șenesc. Dintr-o „statistică a 
hărniciei"” am aflat că în 
săptămîna premergătoare 
celui de-al lll-lea Congres 
ol consiliilor populare, parti, 
ciparea la astfel de acțiuni 
a însumat peste 1 500 ore 
de muncă patriotică și se 
prevede ca în săptămîna în 
care ne aflăm această cifră 
să fie chiar depășită.

Au fost executate lucrări 
deosebit de necesare pentru 
estetica orașului. Un gospo
dar bun găsește oricind, și 
oriunde front de lucru pentru 
osemenea lucrări, mai cu 
seamă cînd înnoirile urba
nistice se petrec in ritmul 
și la nivelul orașului Lupeni. 
Noul centru civic, înălțat în 
acești ani, constituie o mîn- 
drie pentru toți locuitorii, 
fapt ce explică pasiunea și 
dăruirea cu care cei mu'ți 
dintre ei râspjnd Io chemă
rile consiliului popular oră
șenesc, pentru a îmbogăți 
„cu mîinile lor" detaroa edi
litară creată de convructcn. 
Amenajări utile au fost făcu
te și în alte cartiere - Braia, 
Viscoza, Viitorului, Paringu- 
lui. Ștefan, T. Vladimirescu — 
pentru ca orașul să întîmpine 
sezonul rece cu toate pre
gătirile încheiate. In fosta

Participanți 
la finala 

campionatului 
republican 

de alpinism
Echipa alpiniștilor din 

cadrul Asociației sportive 
„Jiul" Petrila se află în 
aceste zile la Băile Hercu- 
lane, unde, înccpînd din 
16 septembrie, va partici
pa Ia finala campionatu
lui republican de alpinism. 
Din componența echipei 
(antrenată de Vasile A- 
tomi) fac parte: Dumitru 
Rîza, cap de coardă, loan 
Băltărețu și Dumitru La- 
zăr, secunzi ai capului de 
coardă, Nagy Vasile și Ba- 
rabaș Iosif, rezerve.

La finală participă cele 
mai bune echipe din țară 
(„Torpedo" Zărnești, „Di
namo" Brașov, „A.S.“ Bra
șov, „Sănătatea" Deva, 
„Metalul" Hunedoara ș.a.) 
în compania cărora alpiniș- 
tii de la Petrila vor căuta 
să confirme din nou te
meinica lor pregătire. Ei 
au reușit să ocupe locuri 
meritorii, punctaje maxi
me, atît în etapa de iarnă 
cît și în cea de vară a 
campionatului.

înainte de finală, echipa 
va participa la Cupa me
morial „Aurel Irimia", or
ganizată de A.S. Armata 
Brașov. (I.B.) 

piață, pe terenul unde pină 
de curind se mai aflau cite, 
va clădiri, dintre cele vechi, 
a început amenajarea unui 
peron al stației C.F.R. în 
întîmpinarea transformărilor 
ce vor avea loc prin muta
rea actualei gări în Bărbă- 
teni.

Lucrările edilitar-gospo- 
dărești continuă în ritm sus. 
ținut. Practic, toate unitățile 
economice — cele două în
treprinderi miniere, prepara- 
tia, Viscoza, șantierele 
A.C.C.F., A.C.M.M., ’ T.L.H.S., 
comerțul și cooperația — 
susțin cu inițiative proprii 
acțiunile edililor. Zilnic, pe 
șantierele hărniciei, deputății 
iși dau întilnire cu cetățenii, 
acționînd apoi cu energie 
pentru a imprima orașului un 
plus de curățenie, de frumu
sețe. Victor Brașoveanu, Ana 
Colțan, Tudor Geamănu, 
loan Sav, Olga Bogdan, de- 
putați, loan Oprișa, Rudolf 
Mișek, loan Amariei, loan 
Goiceanu, Constantin Hidoș, 
loan Blidaru, Gheorghe An- 
ghel, loan Cita și mulți alții 
sînt mereu în fruntea acțiu
nilor gospodărești, tot așa 
cum nelipsiți de pe aceste 
șantiere sînt primarul orașu
lui, loan Resiga, tînărul vi
cepreședinte Constantin Ha- 
da și toți ceilalți membri ai 
biroului executiv al consi
liului popular orășenesc.

Ion MUSTAȚĂ
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Campionatul județeanFotbal, „Cupa României**

S-au impus valoarea și disciplina!
MINERUL _ ȘTIINȚA 

VULCAN — MINERUL 
PAROȘENI 2—0 (1—0).
Miercuri, pe stadionul „Mi
nerul" din Vulcan, s-a 
desfășurat confruntarea, 
din cadrul „Cupei Români
ei", dintre Minerul-Știin- 
ța Vulcan și Minerul Pa- 
roșeni, partidă care se aș
teaptă să fie în limitele 
fair-play-ului, dar care din 
păcate, nu a fost așa. S-au 
arătat nu mai puțin de 
4 cartonașe, dintre care 
unul roșu, „văzut" de Ior- 
dache, pentru injurii la 
adresa arbitrului Stanca, 
din Orăștie, care în gene
ral a condus bine. Regre
tabilă este „rivalitatea" 
greșit înțeleasă de unii din
tre jucători și spectatori. 
Echipa, antrenaă de prof. 
A. Coșoreanu și ing. C. 
Maria, a jucat mai hotă- 
rît, mai „pe poartă", a do
minat clar în prima repri
ză și în minutul 21 a reu
șit să deschidă scorul prin 
Bejan, în urma unei cen
trări, a fundașului Gheor- 
ghiță, foarte exact în de
posedări și cu spirit ofen
siv. Văzîndu-se conduși, 
„oaspeții" au dat semne de 
nervozitate, soldate cu 
două cartonașe galbene 
(Iordache și Leleșan).

La pauză, antrenorul 
T. Benea și-a muștruluit 
bine jucătorii, în consecin

(Urmare din pag. I)

mosferă sărbătorească, în
treaga activitate de instru
ire și educație a tinerei ge
nerații din Valea Jiului se 
află la începutul unei noi 
etape în care calitatea 
procesului de învățămînt și 
eficiența educativă repre
zintă principala coordo
nată de acțiune. In anul 
trecut s-au obținut rezulta
te bune, integrate în tradi
ționalele olimpiade școla
re, în concursurile pe me
serii, în activitatea de cer
cetare științifică și în 
preocupările elevilor pen
tru creația tehnică, în ac
tivitatea desfășurată pe 
marea scenă a Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei" și în cea sportivă. 
Succesul în activitatea șco
lară este un efect firesc 
al unității de acțiune des
fășurată de cadrele didac
tice și părinți, de organi
zațiile de tineret și între

mai dificilă meserie
(Urmare din pag. I)

seria" de bunic este în
să cea mai dificilă din 
lume, să ști să tran
smiți generației infanti
le întreaga zestre spiri
tuală a vîrstei a treia, 
să educi fără a apela la 
coercitiv, corectivul mo

ță am asistat la un fotbal 
de calitate, practicat de 
cele două echipe. Ocaziile 
s-au succedat la cele două 
porți, dar apărătorii, în 
frunte cu portarii Crecan, 
de la oaspeți, și Boghian, 
de Ia gazde, s-au achitat 
bine de sarcinile încredin
țate. S-au remarcat tinerii 
Gheorghiță, Tănăsie, Ccu- 
ță și Hristea, de la gazde, 
respectiv Moldoveanu, Li- 
xandru și Băltaru.

In min. 75 Bejan a in
sistat la o minge „banală", 
fundașul Leleșan s-a în
curcat cu portarul Crecan, 
mingea strecurîndu-se în 
plasă șj 2—0. Rămași în 
10 jucători, prin elimina
rea justificată a lui Ior
dache, oaspeții au fost ma
sați în propria jumătate 
de teren și numai ratările 
înaintașilor Iszak și Hris
tea au făcut ca, la sfîrșit, 
scorul să rămînă de 2—0.

In deschidere, un joc 
foarte frumos între echi
pele de pitici ale A.S. Să
nătatea Vulcan, antrenată 
de neobositul N. Baban și 
Minerul Vulcan, încheiată 
cu scorul de 5—0 pentru 
Sănătatea; au înscris pen
tru învingători: Nicolae
Chirca, Dănuț Pavel, Cris
tian Beznă (de 2 ori) și 
Francisc Soo.

Iustinian STOENESCU 

prinderile patronatoare. O- 
dată cu creșterea conținu
tului științific al predării 
și legarea tot mai strînsă 
a învățămîntului de cerin
țele actuale ale dezvoltă
rii economico-sociale este 
necesară o sporire a con
tribuției educativ-forma- 
tive a fiecărei discipline. 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cît în fiecare liceu și 
în școlile generale procesul 
instructiv-educativ se des
fășoară în laboratoare și 
cabinete moderne la a că
ror amenajare au muncit 
cadrele didactice și elevii.

In prag de nou an de în
vățămînt cadrele didacti
ce și cei peste 30 000 de 
elevi din Valea Jiului sînt 
hotărîți să se integreze cu 
responsabilitate politică în 
viața economico-socială 
pentru a ridica întregul 
proces instructiv-educativ 
la înălțimea exigențelor 
trasate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

ral, esențial ba chiar 
unic fiind dragostea".

„Bobocii" se îndreap
tă spre școală, dădă
ciți de emoționații bu
nici, a căror meserie- 
corolar este de a tur
na în tiparele demni
tății iubirea. Din păca
te mai sînt încă unii 
oameni — dacă se mai

Perseverența își
MINERUL ANINOASA — 

RAPID SIMERIA 6—0 
(3-0). Urmărind unsprezece- 
le de la Minerul în cele do
uă partide ale acestui cam
pionat am putut sesiza o 
schimbare în bine: faptul 
că nu se maj joacă la in- 
timplare, ca actualii corn- 
ponenți ai echipei posedă 
o concepție de joc 
în cadrul căreia fluxul 
și refluxul liniilor, circula
ția rapidă a mingii, spri
jinul constant al purtăto
rului balonului se mate
rializează, de la meci la 
meci. Calitatea instruirii 
asigurată de antrenorul 
Vasile Ionescu, ajutat de
fostul jucător Emil Do- 
brescu, a hotărît nivelul ce
lor două prestații care 
s-au constituit în două 
victorii la scor ; 4—1 la 
Petroșani cu C.F.R.; au 
înscris Dozsa, Varga de 
două ori și Vînătoru, și 6—0

ETAPA A VI-A A DIVIZIEI A LA FOTBAL
Sîmbătă, 14 septerrtbrie, se vor disputa trei me

ciuri din cadrul etapei a 6-a a campionatului diviziei 
A la fotbal : Steaua — Petrolul Ploiești (stadion 
Steaua); Dinamo — F.C. Argeș Pitești (stadionul 
Dinamo) și Universitatea Craiova — Universitatea 
Cluj-Napoca. Partidele vor începe la ora 17,00.

Duminică sînt programate următoarele me
ciuri: F.C. Bihor Oradea — Gloria Buzău; A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Olt; S.C. Bacău — *F.C.M. Brașov; 
Victoria București — Corvinul Hunedoara. Partide
le Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc și Poli
tehnica Timișoara — Rapid au fost amînate.

Mi ini pricepute
(Urmare din pag. I)

strună pînă în momentul 
cînd s-a ajuns la pompa 
de înaltă presiune. Axul 
cotit și dispozitivul de 
distribuire erau irecupe
rabile. Pentru ca presa 
hidraulică să-și poată re
lua activitatea, acestea 
trebuiau confecționate din 
nou. Au urmat zile de 
muncă încordată, măsu
rători peste măsurători. 
Șefii de echipă Simion 
Bocănici și Nicolae Bîrli- 
da împreună cu Constan
tin Stan, Dănuț Matei, 
Marcu Vitez și Dumitru 
Spătărelu au lucrat în 
schimburi prelungite 
pentru confecționarea 
pieselor necesare. Intre 
timp supapele de aspira
ție și refulare a lichidu
lui comprimat și fuliile

pot numi oameni — 
care au uitat meseria 
de.„ părinți. Altfel, 
n-ar mai fi existat a- 
bandonuri familiale, 
pensii alimentare, mă
suri coercitive împotri
va celor care profanea
ză pînă și legăturile de 
sînge.

spune cuv
la Aninoasa cu Rapid Si- 
meria. Au marcat Varga 3, 
Dozsa 2 și Dulcu.

Efica'citatea ridicată,
schimburile cu succes de 
locuri în adîncime între 
Popa și Dulcu, Gonczi și 
Dozsa (fundași și extreme
le pe aceeași parte) jocul 
fără minge, demarajul și 
suplinirile reciproce re
prezintă efectul întregii ac
tivități tactice de atac a 
echipei, obținută printr-o 
muncă susținută în perioa
da precompetițională.

Avînd o bună gîndire 
tactică, fotbaliștii din A- 
ninoasa au realizat nu
meroase posibilități de pă
trundere în dispozitivul a- 
părării adverse, creînd 
multe ocazii de gol, unele 
dintre ele concretizate, ca
re au mărit spectaculozi
tatea și au exprimat for
ța și valoarea adevărată a 
echipei. (T. Trifa) 

de la pompă au fost rec
tificate. Nimeni dintre 
cei care s-au angajat la 
această lucrare atît de 
importantă pentru mină 
nu și-a găsit odihna pî
nă ce pompa de înaltă 
presiune nu funcționa ca 
și nouă. Au început o- 
perațiile de reasamblare a 
presei hidraulice. Tran
smisia de la motor la 
pompă trebuia înlocuită 
și echilibrată. Nici gar
niturile de la pistonul 
principal nu mai prezen
tau garanție în funcțio
nare. Oamenii atelierului 
au căutat și au găsit so
luții. După o lună de 
muncă presa hidraulică a 
fost repusă în funcțiune. 
Astăzi se pot confecționa 
la mina Lonea, în medie, 
25 de armături T1I pe 
fiecare schimb.

s t
DIN PRIMA ZI, 

ATENȚIE!

Astăzi i-a sfîrșit nu- ș 
mărătoarea inversă pen- î 
tru „toamna bobocilor", Ș 
eveniment emoționant i 
pentru elevi, părinți, ca- i 
dre didactice, dar și | 
pentru conducătorii au- ț 

; to, care au obligația să ; 
j ia în seamă cu mai î 
I multă grijă (deci vite- î 
i ză redusă I) trecerile de • 
j pietoni și indicatorul \
ș „Atenție copii !“. „Stu- î
ș denții" la litere mici i 
i trebuie să traverseze i
j străzile din preajma ■
! școlilor însoțiți de pă- < 
i rinți sau cadre didac- i 
' tice, sub supravegherea i 
j patrulelor școlare de 1 
1 circulație.
i PREZENȚA DE SPIRIT | 

i Neatent la volan. Mi- I 
i hai Ciorbă, de la i 
î I.U.G.C.F. București i 
i a acroșat în ziua de 9 i 
i septembrie cu autobas- i 
•: culanta 37 B 2930, auto- i 
: turismul 2 HD 4685, ca- : 
■ re circula corect pe ■ 
; sensul invers. Din fc- • 
i ricire, prezența de spi- = 
î rit și priceperea con- î 
I ducătorului auto Mir- I 
ș cea Rădulescu au făcut i 
i posibilă evitarea coli- 
i ziunii frontale a auto- 
; vehiculelor. Cel vino- 
i vat e bun de plată. In 
i plus „beneficiază" de 
i perioada de carantină
i prevăzută de lege pen- : 
i tru astfel de grave aba- i 
i teri de la regulamentul i 
‘ de circulație.

Duminică, 15 septem- i 
I brie a.c., au drept de ‘ 
i circulație autoturisme- 
j le proprietate persona- 
i lă înmatriculate sub nu- 
î mâr CU SOȚ.

i Rubrică realizată ' 
: sprijinul Biroului circu- 
Ș lație al Miliției muni

cipiului Petroșani

CONSTRUCTORII din 
brigada 20 — Petrila 
A.C.M. Petroșani au j 
dat beneficiarului un 
bloc de locuințe, 
vorba de blocul 107, 
64 de apartamente care, 
sperăm, vor constitui tot 
atîtea bucurii pentru vi- 

■ itorii locatari. (V.S.)

DIN ACESTE ZILE la 
Fabrica de produse lac-

I 
I
I
I

i a 
pre- 
nou 
Este 

cu

tate din Livezeni se vor 
produce noi sortimente 
sau vor fi reluate altele 
cum sînt batoanele cu 
miere și lapte, prăjituri
le Laura și Șarlota (la 
pahare), cu diferite aro
me. Apreciate de consu
matori pentru gustql și 
valoarea nutritivă, fabri
ca va spori producția a- 
cestor sortimente în ra
port cu solicitările unită
ților comerciale.

Diaconu lucrează, intens 
la pavarea cu dale a tro
tuarului de pe bulevar
dul Victoriei din Vulcan, 
porțiunea aflată în drep
tul blocului nr. 301. Lu
crarea va fi finalizată 
chiar în această 
mină. (Gh.O.)

săptă-

(T.S.)

cores-
Valen-

ECHIPA DE
CARI condusă

MOZAI- 
de Ion

PRIMIM de la 
pondentul nostrfi 
tin Lungu o scrisoare în 
care se face propunerea 
de a se înființa și în

Petroșani o unitate co
mercială de tip „Antica
riat". Oportunitatea an
ticariatului într-un cen
tru universitar nu mai 
poate fi pusă în discuție. 
Mai mult, s-ar înlătura 
posibilitatea comerciali
zării revistelor și căr
ților vechi de către per
soane neautorizate și la 
suprapreț. (Al.II.)

SUGERAM conducerii 
școlii generale nr. 5 din 
Petroșani să analizeze po
sibilitatea refacerii celor

două mozaicuri exterioa
re. Nu de alta, dar așa 
cum arată acum numai 
educație estetică nu fac. 
(Al.H.j

ITLME. 
mîine, la 
„Parîngul" 
venturi din seria 
jenului", „ 
traatacă".
păianjen va învinge 
de astă dată ? (Al.H.)

Incepînd de 
cinematograful 
un film de a- 

„păian- 
,Dragonul con- 

Miraculosul
?>

IN INCINTA l.M. Va
lea de Brazi au fost în-

cepute lucrările de am
plificare a capacității cen
tralei termice. Construc
torii din cadrul brigăzii 
nr. 4 Lupeni — Valea de 
Brazi a I.A.C.M.M.
troșani s-au angajat 
finalizeze înainte de 
zonul rece. (V.S.)

Pe-
s-o
se-

Rubrică realizată <le 
H. ALEXANDRESCU

I 
I 
I 
I 
I I

w infopmâw I
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Lauri pentru oamenii muncii artiști amatori |
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S-a încheiat, așadar, 
cea de-a V-a ediție a 
Festivalului național „Cîn_ 
tarea României", eveni
ment artistic major, pe 
scena muncii și a creați
ei, a actualei ediții a 
Fesivalului național „Cîn- 
tarea României", au evolu
at artiști amatori și pro
fesioniști, creatori care 
au dăruit prin munca lor, 
noi valori culturii româ
nești socialiste.

La etapa republicană 
județul Hunedoara a ob
ținut 204 premii dintre 
care 92 au fost premiile 
I. Este un palmares va
loros, care ilustrează ca
litatea muncii depuse de 
interpreți — artiști ama
tori și instructori — pre
cum și aportul adus atît 
sub aspectul îndrumării 
de specialitate, cît și sub 
aspectul organizării, de 
către comitetele de cultu
ră și educație socialistă, 
consiliile și comitetele 
sindicatelor, organizați
ile de tineret, toate a- 
șezămintele de cultură. La 
Deva și Cluj-Napoca, la 
Bistrița-Năsăud și Sibiu, 
la Brașov și Timișoara, 
oriunde au fost organiza
te spectacolele etapei re
publicane, artiștii ama
tori din Valea Jiului — 
mineri, constructori de 
mașini, cadre didactice, 
alte categorii sociale — 
au dus mesajul artistic 
de înaltă ținută al tutu
ror celor ce muncesc și 
creează în municipiul Pe
troșani.

Festivalul a reliefat 
marile disponibilități cre
atoare ale unor formații 
artistice din localitățile

Văii Jiului. Au cucerit a- 
plauze „la scenă deschi
să" grupul coral „Armo
nii tinere" al Comitetu
lui U.T.C. din I.U.M.P., 
fanfara reunită a mine
rilor, formațiile „Acustic", 
„Color", grupul „Telex", 
secția maghiară a Teatru
lui muncitoresc „Ana

Festivalul național 
„Cîntarea României*'

Colda" din Lupeni, solis
ta de muzică rock Ileana 
Berchi, duetul folk Clau
dia Sponor și Cristian 
Manea din Vulcan, an
samblul folcloric — cre
ație și montajul literar - 
muzical-coregrafic ale 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, și 
mulți alții.

De o bună apreciere — 
încununată cu premii — 
s-au bucurat creațiile poe- 
tei Rahela Barcan, plas- 
ticienilor Eliodor Mihă- 
ileanu, Dafinel Duinea, 
Vochița Bădeliță, Geor
ge Ilolobîcă, ceea ce de. 
monstrează marile dis
ponibilități creatoare ale 
oamenilor Văii Jiului de 
astăzi.

Acolo unde s-a muncit 
bine, eficient, rezultate
le se văd, stau mărtu
rie cele 25 de premii re
publicane din care 11 
— premii I.

Simțim, totuși, nevoia 
unor aprecieri critice 
la adresa unora dintre 
cluburile muncitorești, 
care nu s-au ridicat la 
înălțimea sarcinilor. For-

mâții cu tradiție . s-au 
stins pe parcursul festi
valului. Unde sînt piese
le de teatru pentru copii, 
unde sînt brigăzile artis
tice, umorul — în gene
ral ? La creație ne între
băm ce s-a întîmplat cu 
arta populară ?

Simțim cu toții, nece
sitatea întineririi unor 
formații, în mod deosebit 
a corului bărbătesc „Frea
mătul adîncului", simțim 
nevoia unui sprijin mai 
atent și mai ales conti
nuu al formațiilor artis
tice cu caracter de masă. 
Este ușor să ai unul, doi, 
trei soliști, e mai greu 
să ai un cor, un teatru 
muncitoresc, o fanfară, o 
formație de dansuri.

Ediția a V-a s-a termi
nat. Semnalăm, deja, cu 
îngrijorare scăderea în 
unele locuri a interesului 
pentru manifestările cul
turale. Se impun, așadar, 
analize foarte atente, la 
nivelul fiecărui oraș, a- 
nalize care să nu se re
zume la „a ne lăuda cu 
ceea ce avem", ci să 
evidențieze lipsurile e- 
xistente și mai ales să 
adopte măsuri ferme, e- 
ficiente de ridicare calita
tivă a fiecărui act de 
cultură.

Pe scena Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" avem datoria de a 
prezenta adevărate fap
te artistice, pe măsura i- 
deilor pe care festivalul 
le aduce în lumea spiri
tualității românești.

H. ALEXANDRESCU

Francisc NEMETH„CETATEA ENERGIEI"

Teatrul de stat „Valea Jiului" a primit în a- 
cest an tineri absolvenți ai celor două institute de 
teatru din țară, noi forțe artistice aflate în pragul 
afirmării. Ne-am propus o prezentare a lor intr-un 
serial de patru episoade.

— Gabriela Belu, sîn- 
teți o speranță a acto
riei.

— Am absolvit anul a- 
cesta Institutul de teatru 
din Tirgu Mu
reș, secția 
română. Deși 
sînt născută 
la Brașov, am 
preferat a- 
cest teatru, 
al minerilor
Văii Jiului, unde, cred 
eu, voi aprofunda tainele 
meseriei de actor.

— Cum vă simțiți in 
Petroșani ?

— La început a fost un 
fel de teamă, de neîncre

dere... ca la orice început 
de drum. Nu știam pe ni
meni. Este*'pentru prima 
dată cînd vin aici, la poa
le de Paring. Am desco
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Oamenii au nevoie de 
actul artistic
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jucat roluri dintre cele mai 
diverse, mergînd de la ro
luri mai ușoare și pînă la 
cele de compoziție. Deși, 
nu se poate spune că exis
tă un rol „ușor", indife
rent de dimensiunile lui. 
Orice rol, pentru mine este 
minunat și caut să-i dau 
personalitatea de care are 
nevoie. Să enumăr un rol, 

două, juca
te ? „Marthy 
Own" din „A- 
nna Christie" 
de Eugen O’ 
Neal, „Came
lia" din „A- 
cești nebuni

fățarnici" de T. Mazilu.
— O dorință ?

— Da. Un music-hall. 
Tealru-muzică-dans ! Ar 
atrage publicul la teatru. 
Oricum rămîne o dorin
ță care sper, iarăși verbul 
„a spera", să se împlineas
că. Vreau să joc teatru 
pentru că oamenii de as
tăzi au nevoie de teatru, 
de frumos, de actul artis
tic în general.

H. DOBROGEAN!!

Concurs 
de creație

Am anunțat, încă de a- 
cum o săptămînă, organi
zarea la Deva a celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului- 
concurs de creație „Ovid 
Densușianu", deschis tutu
ror creatorilor de poezie, 
nemembri ai uniunii de 
creație. Ne-am interesat la 
Comitetul Județean de 
Cultură și Educație So
cialistă Hunedoara-Deva, 
unde, prin amabilitatea to
varășului Marcel Lapteș, 
instructor la Centrul Jude
țean de îndrumare a Crea
ției Populare și a Mișcă
rii Artistice de Masă — 
Hunedoara, am aflat urmă
toarele amănunte :

— Festivalul-concurs „O- 
vid Denșusianu“ își pro
pune descoperirea și sti
mularea a noi și autenti
ce talente din rîndurile cre
atorilor de poezie, promo
varea unei poezii inspira
te din trecutul istoric, ma
rile transformări ale ani
lor socialismului, viața și 
aspirațiile omului, tot ceea 
ce tinde spre înaltul îm
plinirii. Manifestările vor 
avea loc în zilele de 3—4 
octombrie la Deva, cu par- 
tir4parea reprezentanților 
organizatoi-jlor și a crea
torilor care s-au evidențiat, 
care vor fi invitați nomi
nal. Sînt prevăzute întîl- 
niri ale premianților cu 
minerii Văii Jiului, vizite 
de documentare la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa și 
la cetatea dacică de la 
Costești.

Participă în juriu re
prezentanți ai revistelor 
„România literară", „Lu
ceafărul", „Astra", „Tribu
na", „Familia", „Steaua", 
„Orizont", „Vatra", „Ra
muri", „Argeș", „Transilva
nia", precum și ai ziarelor 
„Steagul roșu" și „Drumul 
socialismului". Se vor a- 
corda 18 premii. Pentru 
toți cei care doresc să 
participe, amănunte la te
lefon 956/15053 Deva.

Ansamblul artistic
al armatei poloneze, 

la Petroșani
In cadrul relațiilor cul

turale dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Polonă, as
tăzi, municipiul nostru pri
mește vizita Ansamblului 
Artistic Central al Arma
tei din țara prietenă. Oas-- 
peții vor prezenta în fața 
oamenilor muncii din Pe
troșani — mineri, construc
tori de mașini miniere, oa
meni ai piuncii din celelal
te întreprinderi și institu
ții din municipiu — un a- 
tractiv spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

Manifestarea va avea loc 
începînd cu ora 18 pe 
scena Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Petroșani.

Așteptăm cu nerăbdare ca 
să cuprindă sălile și foaierele

animația spectatorilor 
teatrului.

Viata cenaclurilor

Poezia și împlinirea ei
Poet al meditației, Ion Pascal Vlad dovedește 

cu fiecare rînd scris, cu fiecare vers o sensibilitate 
aparte.

Profunzimea gîndurilor așternute într-o formă 
literară liberă, pe coala imaculată, trezește-n cititor 
noi și noi sentimente; metaforele își capătă împlini
rea în curgerea continuă a fiecărui vers, iar verbul 
dă imaginilor venite din natura poetică a lui Ion 
Pascal Vlad, personalitate și, în același timp, uni
tate de stil. (Al.H.)

O, lungile seri ale sfîrșitului de mileniu 
cînd copilul primăverilor poposea 
în dreptul curatelor inimi;

NOCTUR

perit cu surpriză locuri mi
nunate, oameni ospitali
eri, amabili, oameni care 
m-au primit cu căldură în 
mijlocul lor — colegii mei 
de teatru.

— Ce v-ar place să ju- 
cați ?

— Roluri visate n-am. 
Poate sînt prea tînără pen
tru asta. In orice caz, am 
venit aici pentru a juca. 
Am multe gînduri vis-a-vis 
de meserie și sper să le 
împlinesc. In institut am

La sfîrșit de săptămînă |
• La Clubul muncitoresc din Vulcan are loc 

; astăzi un atractiv spectacol dedicat fruntașilor în 
i producție. Participă formațiile aristice ale clubului, 
i Spectacolul se va desfășura începînd cu ora 19.

• Bibliotecile din Lupeni și Petrila organizează 
î la sediu, o dimineață de basm la care sînt invitați 
i cei mai mici iubitori ai literaturii. Manifestările vor 
i începe la ora 11.

• In toate cluburile sindicatelor din municipiu 
f au loc astăzi și mîine seri distractive pentru tineri, 
i Noutăți muzicale pentru aceste ultime discoteci de 
; vacanță. Disc-jockey-ul va fi, ca de obicei, punctual.

• La Muzeul mineritului este în continuare des-
1 chisă expoziția artistei plastice-amatoare Olga Steți. ș 
j Muzeul este deschis între orele 10 și 17. (Al.H.)

lași toate la locul lor, rugîndu-te 
să
să 
în

nu se trezească-n copil geamătul instrăitatelor 
nu se întunece ochii dispăruților întru bine, 
calea vînturilor, giruetă 
neliniștea omului de rînd.

Meditație
Bătrîne crengi
adastă umbrele 

amurgirii 
sevele-și ondulează

urcușul — 
simetrie curbată 
în liniștea crepusculului.

Cîntec

nopți Scrisoare 
deschisă

Acolo sus, secolele
asanează-n continuare adîncile cîmpii ale memoriei 
„azi mai mult ca în prima zi, intrată-n noapte"; 
ucigașii firului de iarbă bat în pupilele luminii, 
tu asculți, în surdină, o chemare prelungă, 
lași viziunea în stare latentă,

Șoapta izvorului 
cîntă-n inima poetului 

pură, doină dalbă, 
de mărgean și salbă.

doină
cîntec

doină

cîntec

A

albă la izvor

românesc de dor 1

Se face amurg
înviind fluturi 

aici prin Vale 
cînd vara-și retrage 

turmele încărunțite 
dinspre Parîngul 

strămoșilor liberi ; 
Se face amurg

călărind cai albi 
înspre păduri

de mesteceni 
— sevele lor curgi nd în

paharele timpului — 
mărturie pură Neamului; 
Se face dor de baladă 
și dor de Iancu și fluier 
prin Vale 
cînd toamna-și poartă 
roadele mustind 
vise-mplinite 
cu prunci sănătoși 
acum, cînd îți scriu.
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Vizita 
Nicolae

(Urmare din pag 1)

To\ arășul Nicolae 
Ceaușcscu a cerut ca cen
trali industrială de utilaj 

, metalurgic și de construc
ții — a cărei înființare cu 
puțin timp în urmă se în
cadrează în ansamblul 
măsurilor de perfecționare 
a activității în acest sec
tor inițiat de secretarul 
general al partidului — 

> să-și adîncească speciali
zarea |>e pi of ilul actual, 

; să-și sporească ponderea 
in ansamblul ramutii. Vi
zitarea ntelăriei a pus în 
evidență preocuparea co
lectivului pentru asimila
rea a noi mărci de oțeluri, 
pentru sporirea eficienței 
economice. Printre cele 
mai însemnate succese ob
ținute este de menționat e- 
laborarea oțelurilor speci
ale necesare fabricării u- 
nor utilaje din domeniul 

' energeticii nucleare.
In prezența secretarului 

r general al partidului, la 
Oțelărie se desfășoară un 
moment emoționant : este 
pus în funcțiune noul cup
tor electric de 100 tone, e- 
xecutat în devans, gata a- 
cum să elaboreze prima sa 
șarjă de oțel.

Sînt clipe de profundă 
mîndrie patriotică pe care 
te trăiesc cu emoție toți 
cei prezenți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apasă 

i pe butonul de comandă, 
declansînd ultima operație 
tjin procesul de elaborare 
a oțelului. C i| torul elec
tric, conținînd metalul 
Clocotind, începe să se în
cline. După cîteva clipe de 
așteptare jetul de oțel li
chid înaintează spre oala 
de turnare, decorînd spa
țiul halei cu jerba multi
coloră a seînteilor Momen
tul este marcat prin puter- 

! nice aplauze și urale. Mun
citorii și specialiștii pre
sent! scandează cu entu
ziasm, cu multă însufleți
re „Ceaușescu — oțelarii !“.

Secretarul general al 
partidului a adresat calde 
felicitări colectivelor care 
au participat la realizarea 
cuptorului.

Vizitarea acestui sector 
a prilejuit, în același timp, 
examinarea problemelor 
legate de dezvoltarea o- 
țelăriei.

A fost urmărit în conti
nuare fluxul tehnologic din 
secția forjă grea, unde s-au 
evidențiat preocupările 
pentru asimilarea în fa
bricație -a unei game largi 
de cilindri pentru lami
noare, în vederea elimină
rii importurilor.

S-a vizitat în continuare 
secția de mecanică grea, 
unde se execută o gamă 
largă de piese și 
echipamente de

DUPĂ acțiunile de boico
tare a tuturor navelor și 
avioanelor sub pavilionul 
Africii de Sud, în semn de 
protest împotriva politicii 
de apartheid a autorități
lor rasiste de la Pretoria, 
acțiune desfășurată timp 
de 24 de ore, miercuri, la 
Roma' s-a anunțat pentru 
duminică o inițiat vă ase 
mănătoare: traficul avio-
nelor sud africane va fi 
blocat în Italia timp de 
24 de ore

MAJORITATEA popu
lației Noii Zeelande spri
jină poziția guvernului în 
problema interzicerii ac
cesului navelor avînd ar

de lucru a tovarășului
Ceaușescu în județul Iași TV.

mari dimensiuni, compo
nente ale utilajelor teh
nologice pentru energeti
că, metalurgie, minerit, 
la realizarea cărora se a- 
plică soluții și procedee 
moderne de înaltă pro
ductivitate și eficiență, e- 
laborate de specialiștii 
combinatului.

. La secția de utilaj teh
nologic complex greu au 
fost prezentate aspecte 
legate de asimilarea unor 
noi produse.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae
Ceaușescu a adresat feli
citări pentru realizările ob
ținute tuturor oamenilor 
muncii din Combinatul de 
utilaj greu. Combinatul a 
reușit, într-un timp rela
tiv scurt, să se dezvolte 
puternic și să fie una din
tre unitățile importante de 
utilaj greu din țară — 
a arătat secretarul general 
al partidului — și sînt 
perspective ca acest com
binat să se dezvolte mai 
puternic, ca oțelăria să a- 
jungă pînă la un milion to
ne, ceea ce va transforma 
lașul într-un centru si
derurgic, producînd de 
aproape patru ori mai mult 
oțel decît realiza România 
în 19‘W. ro-itp 
monstrează forța și capa
citatea poporului nostru, 
a oamenilor muncii de a 
înfăptui politica partidu
lui nostru de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de îna
intare a României spre co
munism. Cu asemenea com
binate putem merge cu pași 
repezi spre comunism. Vă 
felicit încă o dată și vă 
doresc mult succes, multă 
sănătate și fericire, — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

S-a vizitat în continuare 
Liceul industrial nr. 8 Iași, 
unitate de învățămînt com
plexă, care pregătește vi
itorii muncitori ai Combi
natului de utilaj greu.

Și aici, ca de altfel pe 
întregul traseu străbătut, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt întîmpinați 
de mii de oameni cu un 
vibrant entuziasm, cu do
vezi de aleasă stimă și 
prețuire.

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate aspecte ale proce
sului- de învățămînt.

Au fost vizitate în con
tinuare laboratoarele pe 
specialități, echipate mo
dern, unde tinerii deprind 
tainele prelucrării meta
lului, ale transformării lui 
în mașini și utilaje nece
sare economiei naționale 

me nucleare la bord în 
porturile acestei țări. Po
trivit unui sondaj efectuat 
de ziarul „The New Ze
eland Herald", 59 la sută 
din locuitorii Noii Zeelan
de sprijină decizia adop
tată în acest sens de gu
vernul condus de premie
rul David Lange.

IN CAPITALA Zambiei, 
Lusaka, s-au deschis lucră
rile reuniunii regionale 
pentru Africa a Organiza
ției Mondiale a Sănătății. 
Timp de opt zile, partici- 
panții vor dezbate proble
me privind -provizionarea 
cu apă potabilă a zonelor 

și exportului. Elevii și-au 
exprimat cu căldură, cu 
emoție, recunoștința fier
binte pentru condițiile mi
nunate de pregătire ce le 
sînt asigurate, mulțumind 
din inimă pentru grija 
părintească cu care sînt 
înconjurați în procesul 
formării lor ca muncitori 
destoinici, constructori de 
mîine ai societății noastre 
socialiste

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat au fost 
invitați să viziteze o expo
ziție care ilustrează dez
voltarea bazei materiale a 
învățămîntului preuniver- 
sitar ieșean în ultimele do
uă decenii, diversificarea 
profilului unităților de în
vățămînt, contribuția uni
tăților școlare la realiza
rea producției industria
le și agricole a județului.

Un loc aparte în cadrul 
expoziției îl ocupă panou
rile și exponatele care pre
zintă activitatea pionieri
lor și uteciștilor din județ.

Secretarul general al 
partidului a adresat calde 
felicitări pionierilor și u- 
teciștilor pentru bunele re
zultate obținute în școală 
și în producție, exprimînd 
dorința ca, și în viito-, 
școlarii din Iași să învețe 
bine, să se pregătească te
meinic pentru a deveni 
demni urmași ai puterni
cului detașament al clasei 
noastre muncitoare.

Miile de elevi și profe
sori prezenți au aplaudat 
cu căldură, au ovaționat 
îndelung, au scandat nu
mele partidului, al secre
tarului său general, expri
mînd prin aceasta anga
jamentul de a depune toa
te eforturile pentru a răs
punde nobilei și importan
tei misiuni încredințate 
— formarea prin muncă 
și pentru muncă a tinerei 
generații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat 
apoi spre următorul obiec
tiv al vizitei.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu făuritorii de bu
nuri materiale ieșeni a 
continuat la întreprinderea 
de mașini agregat și ma- 
șini-unelte speciale, mo
dernă unitate a industriei 
noastre creată, ca de alt
fel toate celelalte obiec
tive aflate în zona indus
trială din partea de 
sud-est a municipului, în 
anii de mărețe împliniri 
istorice ale „Epocii Nicolae 
Ceaușescu".

Prezentînd raportul mun
citoresc al tînărului colec

rurale, aspecte ale migra- 
ției locuitorilor satelor 
spre orașe, precum și mă
suri ce trebuiă să fie luate 
pentru combaterea unor 
boli ca holera, frigurile și 
„boala somnului".

IN PREZENT, aproxima
tiv 75 000 de tineri • în 
vîrstă între 15 și 24 de ani, 
reprezentînd circa 20 la 
sută din populația tînără 
activă a Irlandei, se află în 
căutarea unui loc de mun
că, se precizează în statis
tici oficiale publicate la 
Dublin.

ULTIMUL bilanț al vic
timelor gravului accident de 

tiv de aici, directorul în
treprinderii a arătat că, 
în perioada care a trecut 
din acest an, la principa
lii indicatori de olan s-au 
înregistrat însemnate creș
teri față de prevederi. Pro
ducția fizică a fost depăși
tă cu 11 la sută.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
că indicațiile date cu pri
lejul vizitei precedente sînt 
îndeplinite.

Pe parcursul vizitării 
principalelor secții de pro
ducție, gazdele au prezen
tat aportul întreprinderii 
ieșene la înfăptuirea pro
gramelor speciale din di
verse sectoare ale econo
miei naționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost infor
mați în legătură cu con
tribuția de seamă în asi
gurarea acestor succese ale 
cercetării proprii.

In secția de montaj au 
reținut atenția o serie de 
mașini pregătite pentru a 
fi expediate beneficiarilor 
de peste hotare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu . a adresat calde 
felicitări muncitorilor și 
specialiștilor, care. într-o 
perioadă scurtă de timp, 
au reușit să producă ma
șini de tehnicitate înaltă 
Si le-a urat să ibtină re
zultate cît mai bune. să 
acționeze în continuare pen
tru ridicarea calității pro
duselor, a întregii activi
tăți.

Directorul unității a 
mulțumit pentru aprecieri
le la adresa colectivului, 
pentru prețioasele indica
ții primite în timpul vizi
tei și a exprimat angaja
mentul tuturor de a nu 
precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cin
cinal, pentru a pune o ba
ză trainică trecerii la în
făptuirea sarcinilor ce le 
revin în primul an al vi
itorului cincinal.

Pretutindeni, pe parcur
sul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați, într-o atmosfe
ră însuflețitoare, cu senti
mente de intensă bucurie 
prilejuită de reîntîlnirea cu 
secretarul general al parti
dului. Tinere și tineri au 
oferit, în «emn de aleasă 
prețuire, frumoase buchete 
de flori. S-a scandat cu 
putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în jude
țul lași continuă.

cale ferată produs ieri 
în Portugalia indică faptul 
că 49 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 145 
au fost rănite •— a anunțat 
Centrul regional pentru 
securitatea socială din
Viseu.

DATORIA externă a A- 
fricii de Sud se cifrează în 
prezent la 24 miliarde do
lari, a anunțat șeful Băn
cii de stat sud-africane, 
Gerard de Kock, la o con- 
fermță de presă la Johan
nesburg. 14 miliarde din 
această sumă sînt datorii 
■cadențe pe termen scurt, 
a precizat el.

9,45 Cîntece patriotice, 
revoluționare.

In jurul orei 10,00 —
Transmisiune directă din 
municipiul Iași : Aduna
rea populară prilejuită 
de vizita de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Iași 
și de deschiderea anului 
de învățămînt 1985-1986. 
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial co
lor).

14,45 Săptămîna politică.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

INCADREAZA URGENT PRIN CONCURS 
conform Legii 12z1971,

— șef birou financiar-contabilitote
— inginer electromecanic
— conducător auto
Relații suplimentare, la biroul perso

nal, telefon 43812.

ÎNTREPRINDEREA minieră
ANINOASA

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi :

— două posturi de adjunct șef sector 
producție;

— un post de adjunct șef sector electrome
canic ;

— un inginer sau subinginer electrome
canic de suprafață.

Concursul va avea loc în data de 25 sep
tembrie 1985, la I.M. Aninoasa.

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R., 
telefon 43616.

••••••••••••••••••••••••••••,
Mica publicitate

VIND Dacia 1300 cu 
cauciucuri noi, 25 000 km. 
Urjcani, strada Mîrlăvoni 
nr. 99 A (Romică). (1948)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Telefon 43845, după 
ora 16. Petroșani, strada 
Șt. O. Iosif, Bl. 2 A, sc. 1, 
ap. 4. (1954)

SCHIMB apartament do
uă camere, confort 1, Lu- 
peni, T. Vladimirescu, 
bloc D4, et. 6, ap. 42, cu 
similar Petroșani. Telefon 
60644. (1955)

ANUNȚURI

SOȚIA, mama și fiul anunță împlinirea unui an 
de la dureroasa despărțire de iubitul nostru sol, fiu 
și tată

ARDELEANU LUCIAN
Ii vom păstra neșters chipul lui vesel. (1908)

MEMBRII colegiului local de arbitri de fotbal 
din Lupeni sînt alături de colegul Mariș Ștefan în 
greaua sufefință pricinuită de decesul soției sale 

maRiș susana
Sincere condoleanțe. (1957)

15,00 închiderea progra
mului. •

19,00 Telejurnal.
19.50 Spectacol de ver

suri și cîntece rea
lizat cu formații ar
tistice ale elevilor 
și studenților lau
reate ale Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României".

20,30 Teleenciclopedia.
20.50 Film artistic : 

„Vraciul". 
Prima parte, 
(color). 
Producție a studiou
rilor poloneze.

21.50 Telejurnal.
22,10 Melodii îndrăgite.

(color).

memento

PIERDUT legitimație de 
serviciu și legitimație spe
cială de transport nr. 620 
pe numele Mărculescu Va- 
leriu, eliberate de I.G.C.L. 
Petroșani și A.U.T.L. Pe
troșani. Le declar nule. 
(1953)

PIERDUT foaie matri
colă absolvire a VIII clase 
pe numele State Daniel, e- 
liberată de Școala genera
lă 113 București. O declar 
nulă. (1956)
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