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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE !

O singură brigadă

22 571 tone 
peste plan

Minerii din brigada con
dusă de Ștefan Alba (sec
torul IV al I.M. Petrila) 
raportează un succes deo
sebit în întrecerea socialis
tă pentru a da țării cit mai 
mult cărbune. De la înce
putul lunii septembrie pî- 
nă ieri ei au extras 1000 
tone de cărbune peste sar
cinile de plan, ridicînd ast
fel plusul realizat în acest 
an la 22 571 tone de cărbu
ne. S-au evidențiat prin 
buna organizare a lucrului, 
întreținerea ireproșabilă a 
utilajelor și respectarea ri
guroasă a disciplinei tehno
logice, toate schimburile 
conduse de Nicolae Bobo- 
ciu, Vasile Constantin și 
Dczideriu Kuri.

întreaga producție supli
mentară a fost obținută 
prin depășirea productivi
tății muncii în medie cu 
2,01 tone pe post. (V.S.)

Mobilizator

Bărbați care onorează titlul de miner

Abatajul probează 
hărnicia oamenilor

„Deși în luna august 
colectivul sectorului nos
tru n-a reușit să-și reali
zeze sarcinile planului 
producției de cărbune, în 
luna septembrie se va 
produce un reviriment, 
ne vom depăși în mod 
sigur sarcinile de plan", 
ni se destăinuia deunăzi 
ing. Cornel Rădulescu, 
șeful sectorului VI al I.M. 
Lupeni. Discuția o purtam 
pe orizontul 400, în drum 
spre abatajele sectorului. 
Datorită înfăptuirii unor 
măsuri propuse de comu
niștii sectorului VI în a- 
dunările generale și 
bilite ca hotărîri ale 
mitetului de partid 
sector, la orizontul 
cu sprijinul conducerii 

'tehnice a minei sau fina
lizat recent ample lu- (Continuare tn pag a 2-a)

sta- 
co- 

pe
400,

crări de întreținere, prin 
care se asigură o mai bu
nă aprovizionare cu ma
teriale si vagonete goale 
a brigăzilor din această 
zonă de producue. Ajun
gem la o intersecție de 
galerii de unde li scurt 
timp pătrundem în aba
tajul frontal în care mun
cesc minerii din brigada 
condusă de Petru Ursii. 
Abatajul are susținere 
individuală și o combi
nă de tăiere în front, pe 
stratul V. Aflăm de la 
șeful de brigadă că în 
prima decadă a lunii sep
tembrie, brigada și-a de
pășit zilnic productivita
tea muncii cu o medie de 
500 kg cărbune pe post.

V iorel STRĂUȚ

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a participat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
la festivitățile care au avut 
loc, sîmbătă, 14 septembrie, 
la Iași, cu prilejul deschi
derii noului an de învăță
mânt 1985—1986.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat 
într-o mașină deschisă spre 
Institutul Politehnic din 

Iași. Pe întregul traseu, 
mii de tineri și tinere, stu
denți și elevi au aplaudat 
și ovaționat îndelung, dînd 
expresie mîndrici de a trăi 
în această perioadă de lu
minoase înfăptuiri, satis
facției pentru minunatele 
condiții de viață și 
învățătură de care be
neficiază, pentru posibili
tățile largi de afirmare a 
tinerei generații ca impor
tantă forță în procesul de 
dezvoltare rapidă și mul
tilaterală a României So
cialiste.

In această zi de început 
de an școlar și universitar,

sărbătoare scumpă și tradi
țională pentru întregul po
por, cadrele didactice, mi
lioanele de elevi și stu- 
denți ai țării și-au îndrep
tat gîndul plin de recunoș
tință spre conducătorul iu
bit al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru preocu
parea statornică manifestată 
față de dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a în- 
vățămîntului, față de pre
gătirea temeinică pentru 
viață și muncă a tineretului 
patriei, pentru rolul impor
tant conferit școlii în socie
tate, în nobila operă de 
formare multilaterală a o- 
mului nou, în activitatea 
generală de edificare a 
socialismului și comunismu
lui în România.

Slujitorii școlii, 
tineret studios se 
cu faptul că, în 
deschisă de Congresul 
IX-lea al partidului, perioa
da unor adinei prefaceri 
înnoitoare și a unor gran
dioase înfăptuiri în toate 
domeniile de 
intrată în istorie și 
știința națiunii cu 
marelui ei ctitor — 
Nicolae Ceaușescu"

întregul 
mîndrcsc 
perioada 

al

activitate, 
în con- 
numele 
„Epoca 
—, s-a 

scris și în domeniul învă-

țămîntului cel mai de sea
mă capitol

Călăuzită 
umanistă 
mîntului a 
ncral al partidului, 
ședințele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
bucurîndu-se, totodată, de 
îndrumarea și sprijinul ne
mijlocit, permanent al to
varășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, om de 
știintă de reputație interna
țională, școala românească 
a înregistrat o intensă dez
voltare reflectîrid spiritul 
dinamic, cutezător și în
noitor al acestor ani lumi
noși. Astfel, învățămîntul 
preșcolar a devenit, prin 
organizare, cuprindere și 
conținut, prima treaptă a 
sistemului educațional. In 
același timp, a fost gene
ralizat învățămîntul obliga
toriu de 10 ani, frecventat 
astăzi de toți copiii țării. 
De asemenea, s-au dezvoltat 
puternic învățămîntul li
ceal și superior, cu precă
dere cel tehnic și agro
nomic. A avut loc, totoda
tă, o profundă restructura
re a conținutului și des-

al istoriei sale, 
dc concepția 

asupra învăță- 
secretarului ge- 

pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

program pentru dezvoltarea
srmonioasă a tuturor localităților

îndemnuri pentru realizarea investițiilor
Dintre ideile și orientă

rile de o inestimabilă va
loare teoretică și practică 
ce reies, cu claritate din 
magistrala expunere rosti
tă de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu de la tribuna 
înaltului forum al organe
lor locale ale puterii de 
stat am reținut îndeosebi 
sarcinile ce revin în dome
niul investițiilor, construc
ției de locuințe, în proiec
tarea și sistematizarea lo
calităților. Pe baza anali
zei temeinice, exigente, 
sînt stabilite modalitățile 
perfecționării continue a 
activității consiliilor popu
lare, a stilului și metodelor 
de muncă, subliniindu-se 
necesitatea creșterii contri
buției acestora la înfăptui
rea în profil teritorial a po
liticii partidului și statului 
nostru. Au fost stabilite

sarcinile majore ce revin 
consiliilor populare, oame
nilor muncii de pe șantiere, 
în cincinalul 1986—1990.

Conștienți de sarcinile și 
răspunderile ce ne revin 
pentru mai buna mobiliza
re a tuturor resurselor ma
teriale și umane din cadrul 
brigăzilor Antreprizei de 
Construcții și Montaje Pe
troșani vom acționa cu 
răspundere sporită în ve
derea realizării obiective
lor de investiții prevăzute 
în plan. Sarcina dată de 
.ovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, tuturor lucrătorilor 
din investiții-construcții 
privind reducerea cu cel 
puțin 20 la sută a costului 
lucrărilor de investiții, 
constituie pentru noi o sar
cină mobilizatoare. Stă în 
puterea colectivului nostru

să învingă dificultățile 
neajunsurile care mai exis
tă pe șantiere, să acționeze 
cu răspundere sporită pen
tru respectarea termenelor 
de predare a obiectivelor 
prevăzute în plan, pentru 
creșterea calității lucrărilor 
executate.

Puternic mobilizați de 
îndemnurile revoluționare

Dumitru BALAN, 
secretarul comitetului 
de partid al A.C.M. 

Petroșani

Și

(Continuare in pag. a 2-a)

Ansamblul Central al
Armatei Polone, la Petroșani

Aplauze călduroase, sin
cere și flori au răsplătit e- 
voluția scenică de un înalt 
profesionalism a Ansamblu
lui Central al Armatei Po
lone în cadrul spectacolu
lui literar-muzical-coregra- 
fic care a avut loc sîmbătă 
seara la Petroșani, în sala 
Casei de Cultură a Sindi
catelor In prezența unui 
numeros publi — mineri, 
constructori de mașini mi
niere, oameni ai muncii din 
celelalte întreprinderi și 
instituții din Petroșani — 
solii artei polone au pre
zentat o adevărată frescă 
scenică a istoriei Poloniei.

Au încîntat 
vocal-simfonice, 
cît și orchestra 
lui dirijate de

leslaw Szulia demonstrînd 
acuratețe intonațională, o 
dicție perfectă, o frazare 
muzicală care confirmă ca
litățile artistice ale școlii 
muzicale naționale din ța
ra prietenă.

Coregrafia, semnată de 
B.gdari Jedrzejak a pus în 
valoare deopotrivă 
și vigoarea; cît 
costumele, ne-au
bogăția de culori, origina
litatea și varietatea lor, ele 
adueîndu-și un aport deo
sebit la realizarea unității 
spectacolului.

S-au îmbinat — într-un 
spectacol de nare montare

H. ALEXANDKESCU

grația 
privește 
încîntat

momentele 
atît corul 
ansamblu- 

Maior Bo- (Continuare in pag a 2-a)

Marea adunare populară 
din municipiul Iași

lu- eonducătorul partidului și 
statului. Ei au venit să dea 
glas expresiei de profunda 
dragoste și recunoștință fa
ță de cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de nu-

Cu prilejul vizitei de 
cru în județul Iași a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și al des
chiderii anului de învăță- . mele și activitatea căruia 
mînt 1985—1986, în Piața 
centrului civic al munici
piului Iași a avut loc o im
presionantă adunare popu
lară.

Peste 150 000 de oameni 
ai muncii din orașul reșe
dință de județ, din alte lo
calități ieșene, oțelari, me- 
talurgișți, constructori de 
mașini, chimiști, energeti- 
cieni, intelectuali, țărani 
cooperatori și mecanizatori, 
tineri, elevi și studenți, pio
nieri și șoimi ai patriei au 
fost prezenți la această e- 
moționantă reîntîlnire cu

se leagă cele mai străluci
te realizări din istoria țării, 
prefacerile spectaculoase 
produse în toate domeniile 
de activitate.

Apariția la balconul se
diului Comitetului județean 
de partid a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu puternice 
și îndelungi ovații, aplauze 
și urale, cu imnuri pentru 
patrie și partid, pentru con
ducătorul său încercat.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Leonard Con-

stantin, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R.

In continuare au luat cu- 
vîntul tovarășii Octavian 
Tănase, oțelar la Combina
tul de utilaj greu Iași, 
Neculai Buleu, președintele 
C.A.P. Ruginoasa, Camelu- 
ța Beldie, rectorul Institu
tului Politehnic Iași, 
Glicorghc Iacob, asistent, 
președintele Consiliului A- 
sociației studenților comu
niști din Centrul universi
tar Iași.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost adresată 
rugămintea de a lua cuvîn- 
tul în cadrul adunării 
populare.

(Continuare în pag. a 4-a)

început de an școlar sud semnul hotarîrn angajante a tineretului

și „boboci la ora primelor emoții.

fit: vom pregăti temeinic pentru muncă și viață

Cele mai frumoase flori
...nu-s panseluțele, 

trandafirii, ci copiii 
tri frumoși, viitorul națiu
nii. Ieri dimineață, prin
tre flori multicolore, ei au 
strălucit spre bucuria pă
rinților lor, spre satisfac
ția dascălilor...

La Școala generală nr. 
1 Petroșani adunarea fes
tivă consacrată deschiderii 
noului an școlar 1985—
1986 a constituit o adevă
rată sărbătoare de suflet. 
Adunarea s-a bucurat de 
prezența tovarășului Radu 
Bălan, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-sectetar 
al Comitetului Județean 
Hunedoara al P.C.R., care 
a evocat marile realizări 
obținute de județul nos
tru în anii luminoși 
socialismului, îndeosebi 
perioada care a trecut 
la Congresul a) IX-lea

nici 
noș-

ai 
în 
de 
al

• ••
partidului, pe care o nu
mim cu mîndrie „Epoca 
Ceaușescu?.

...Flori, emoții în pre
mieră. „Bobocii" din clasa 
1, ocrotiți de privirile cal
de ale dascălilor lor, în
vățătoarele Viorica Chir- 
culescu, Jeni Traicu, Doi
na Matei, Silvia Macavei, 
Emilia Scgădean și Floa
rea Suciu au preluat „Șta
feta" de la cei din clasa 
a V-a. Iată-i în bănci. 
Răsfoiesc cu mînuțele tre- 
murînde de emoție Abe
cedarul, cartea de căpă- 
tîi, care-i introduce în 
tainele cunoașterii. Școa
la generală nr. 1, școală 
a cunoașterii care funcțio
nează încă din anul 1872, 
este un cadru propice de

Mircea BUJORESCU

(Con ti uitare în pag. a 2-a)
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„Ne vom pregăti temeinic pentru muncă și viață

Sute de elevi ai Liceu
lui industrial minier din 
Petroșani se îndreptau 
ieri către școala lor 
construită în această 
epo< ă a mărețelor împli
niri socialiste inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. In această u- 
nitate reprezentativă pen
tru- învățămîntul liceal și 
tehnic-profesional se pre
gătesc 2 800 de elevi, pro
cesul instructiv-educativ și 
tehnic-aplicativ desfășu- 
rîndu-se în 27 cabinete, 7 
laboratoare de specialita
te și 9 ateliere de produc
ție. In deschiderea adună
rii festive, la care au par
ticipat activiști de partid,

reprezentanți ai Combi
natului Minier Valea Jiu
lui și părinți, s-a intonat 
Imnul de stat. După 
ceste momente solemne, 
aflate 
românești, elevii, împreu
nă cu profesorii diriginți, 
au intrat în sălile de cla
să unde îi așteptau, ca o 
expresie a grijii perma
nente a partidului și sta
tului nostru pentru a asi
gura cele mai bune con
diții de învățămînt, ma
nualele școlare. Noul an 
de învățămînt a început 
la Liceul industrial mi
nier din Petroșani sub 
semnul creșterii calității 
procesului instructiv-e-

a-

în tradiția școlii

ducativ, al necesității pre
gătirii moral-politice și 
tehnico-aplicative a elevi
lor care vor contribui la 
dezvoltarea producției de 
cărbune din Valea Jiu
lui în cincinalul 1986— 
1990.

După festivitățile prile
juite de începutul de an 
școlar, elevii și cadrele 
didactice de la Liceul in
dustrial minier din Pe
troșani au urmărit trans
misiunea directă la tele
viziune a cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, cu prilejul deschi
derii anului de învăță
mînt 1985—1986, care a a- 
vut loc Ia Iași.

Viitorul să devină 
o realitate!

Prima zi de școală. La 
Liceul de matematică-fizi- 
că din Petroșani animația 
obișnuită din zilele de școa
lă este din nou prezentă.

Stăm de vorbă cu Sorin 
Mangu, elev în clasa a 
XH-a A.

— Ce înseamnă pentru 
tine acest nou an școlar?

— Este anul cel mai im
portant. Lâ sfîrșitul lui mă 
așteaptă două examene, ba
calaureatul și admiterea în 
învățămîntul superior. îmi 
doresc un an bun și mie 
și colegilor și noi împliniri 
profesionale.

—• Eu, intervine Bogdana 
Zamfir, elevă și ea în 
clasa a XH-a B, am emo
ții. Este ultimul an din via-

ța de licean. Va trebui să 
demonstrăm, la sfîrșitul lui, 
că sîntem oameni de în
credere pentru societate. 
Doresc să ne vedem stu- 
denți.

In clasa a IX-a A — al
tă atmosferă. Bobocii sînt 
timizi, tăcuți, emoționați. 
Elena Rodica Filimon măr
turisește ;

—- Azi e prima treaptă a 
unui viitor pe care ni-1 
vom construi, fiți sigur, cît 
mai trainic, cît mai frumos.

Dirigintele Nicolae Cher- 
ciu zîmbește. El este unul 
dintre miile de cadre di
dactice care vor da totul 
pentru ca viitorul dorit de 
Elena Filimon să devină 
o realitate. (A.II.)

Ansamblul
Central 

al Armatei
Polone, 

la Petroșani 
(Urmare din pagina I)

instituție de cul- 
prestigiu distinsă 
ordine și medalii 
Polone, înființat 
1943 — s-a do-

Cele mai frumoase flori
(Urmare din pag. 1)

pregătire a copiilor. Du
pă cum aflăm de la di
rectorul instituției, prof, 
luliana Butulescu, cei pes
te 1 500 elevi beneficiază 
de o școală cu 43 clase, 
20 cabinete și laboratoare 
fiind pregătiți de 70 ca
dre didactice. Școala are 
și program specia] de mu-

zică. In anul școlar tre
cut, 40 elevi ai școlii au 
fost premiați la fazele ju
dețene ale concursurilor 
pe obiecte, patru au par
ticipat la fazele republi
cane, unul a obținut un 
premiu special la Limba 
română. Așadar, condiții 
din cele mai bune pentru 
studiu și educație în noul 
an școlar. Succes !

Bogată bază didactică
Văii a adăugat dotării e- 
xistente — 22 cabinete, 5 
laboratoare și 5 ateliere — 
încă un laborator, acela de 
instalații electrice, precum 
și o platformă de mașini și 
utilaj minier. Aceasta din 
urmă a fost realizată prin 
munca elevilor și a colecti
vului de ingineri din liceu. 
Se poate afirma, deci, cu 
certitudine, că cei 1750 de 
elevi ai Liceului industrial 
lin Vulcan, îndrumați de 55 
cadre didactice, dispun de 
o puternică bază didactică 
necesară formării lor 
muncitori de nădejde 
întreprinderilor 
din municipiul 
(Gh. O.)

Cele . 13 unități de în
vățămînt de pe raza orașu. 
lui Vulcan și-au deschis, 
ieri, din nou, porțile pen
tru cei peste 
și preșcolari.

atestă grija 
pentru copii: 
suma alocată 
reparații în școli, grădini
țe și Casa pionierilor este 
de 391 000 lei.

O notă comună întîlnită 
în toate școlile pe care 
le-am vizitat ieri diminea
ța: flori, multe flori, zîm- 
bete, dar și emoțiile bobo
cilor din clasele I.

Liceul Industrial Minier 
Vulcan. Această modernă 
unitate de învățămînt a

6 500 de elevi 
O cifră care 
gospodarilor 

în acest an, 
lucrărilor de

ca 
ai 

miniere 
nostru.

I
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Abatajul probează
(Urmare din pag. I)
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Șefii de schimb Nicolae 
Dobrițoiu, Vasile Dragu și 
Gheorghe Pop sînt mineri 
eu o temeinică pregătire 
profesională, harnici. O 
echipă formată din patru 
oameni' avîndu-1 în frun
te pe Petru Gros asigură 
celor trei schimburi ale 
brigăzii aprovizionarea cu 
lemn de milă, seîndură, 
plasă metalică pentru ban- 
dajarea tavanului. „In lu
na septembrie" ne spune 
Ia despărțire șeful de bri
gadă avem condiții bune 
de lucru și sîntem hotă- 
rîți să contribuim din 
plin la recuperarea minu
sului din luna trecută".

Solicităm șefului de sec
tor să ne arate și o lucra
re de pregătiri- pentru a 
vedea în ce măsură există

preocupare pentru asigu
rarea continuității liniei
de front de lucru în câr
bune. înainte de a pă-
trunde în panoul 1, pe
stratul 3, întilnim o mai
veche cunoștință : nlais-
trul principal electrome
canic loan Cătană, omul 
care coordonează la nive
lul sectorului activitatea 
de mecanizare. In curînd, 
ne spune maistrul loan Că
tană, în sectorul nostru 
va fi introdus un complex 
de susținere și tăiere me
canizată de tip SMA2, pe 
stratul 3. Ne preocupă de 
pe acum organizarea căi
lor de acces pentru scur
tarea termenului de in
troducere în subteran a 
cadrelor complexului. A- 
vem oameni de nădejde, 
cum sînt cei din echipele 
conduse de loan Arde-

■

I
I
I
I

răjnfopnicrr
■ NEDIT PE MICUL E- 

CRAN. Astăzi în progra
mul serii la televiziune se 
prezintă un reportaj de 
larg interes pentru tele
spectatorii din municipiul 
Petroșani. Sub genericul 
„Constelația Petroșani" sînt 
prezentate imagini, fapte

I revelatoare din munca și 
I viața oamenilor muncii din 
1 municipiul nostru. (V.S.)

Primo oră, primul contact cu școala.

Încredere în propriul destin
Prima zi de școală, la 

Liceul industrial din Pe- 
trila, emoționantă sărbătoa
re a elevilor, cadrelor 
dactice și părinților, 
cel de-al 
xistență, 
prestigiul 
zină“ de 
tind, prin cursurile profe
sionale, liceale și de maiș

di- 
In 
e-33-lea an de 

liceul a dobîndit 
de valoroasă „u- 
caractere, pregă-

tri, numeroși oameni ai 
muncii care lucrează deja 
la I.U.M.P., întreprinderea 
patronatoare, în întreprin
derile miniere și prepara- 
ții.- Cei peste 1000 de elevi 
s-au întîlnit în laboratoare
le, cabinetele de școală, . 
sălile de clasă, dotate eo- 
r-vpunzător și moderniza
te, au intrat în posesia ma-

hărnicia oamenilor

INIȚIATIVA LĂUDABI
LA. Lucrătorii magazinului 
C.P.V.I.L.F. din zona pieții 
agroalimentare din cartierul 
Aeroport—Petroșani dove
desc o lăudabilă inițiativă 
în desfacerea fondului de 
marfă. Lingă magazin sînt 
amenajate tonete pentru 
vînzare și între orele o- 
bișnuite de program 
cursul zilei. (V.S.)

din

LA CABANA „STRAJA" 
din masivul cu același nu
me au început lucrări de 
extindere a spațiilor de ca
zare. (V.S.)

leanu, Ilaralambie Țivrea, 
Pavel Neagu, care asigură 
revizii și reparații, lu
crări de întreținere a uti
lajelor în mod ireproșa
bil".

înaintăm zeci de metri 
pe o galerie despre care 
aflăm că e o lucrare de 
pregătiri în cărbune pe 
stratul 3, pentru deschi
derea viitorului abataj 
mecanizat din panoul I. 
In front se aflau minerii 
din schimbul I și șeful 
de brigadă Nicolae Kal
man. „De două luni de 
cînd am început această 
galerie de pregătire, ne 
informează șeful de bri
gadă, am reușit să avan
săm în cărbune, pe direc
ția stratului peste 200 ml. 
In 
depășit 
ne

luna august ne-am 
cu 1,2 to

pe post produc-

tivitatea față de plan. A- 
vem rezultate la fel de 
bune și în septembrie".

La ieșirea din mină, 
de la dispecerat aflăm că 
din sectorul VI au fost 
expediate 100 de tone de 
cărbune, ca răspuns la 
chemarea lansată de co
mitetul de partid al mi
nei” de a realiza zile de 
producții record în 11 și 
12 septembrie. „Pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie, 
ne-a asigurat ing. 
nel Rădulescu, șeful 
torului VI, colectivul 
tru va raporta 1000 
tone de cărbune 
plan".

In sectorul VI 
tîlnit oameni 
adevărați bărbați 
re onorează titlul 
miner.

Cor- 
sec- 
nos- 

de 
peste'

am în- 
harnici;

ca
de

I

c

c 
j

E

i 
î

t
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CONSTRUCTORII - din 
cadrul brigăzii nr. 1 a An
treprizei de Construcții Căi 
Ferate Petroșani 
zat lucrările la 
curi de locuințe 
comunei Bănița. 
sînt destinate constructori
lor care realizează impor
tanta lucrare de dublare a 
căii ferate electrificate în
tre localitățile Pui și Pe
troșani. (V.S.)

au finali- 
două blo- 
în centrul 
Locuințele

s-a produs o alunecare de 
teren, au început lucrări 
de consolidare a terenului 
și de deviere a drumului. 
Lucrările au fost încredin
țate unei formații de elită 
condusă de maistrul Nico- 
lae Dragoș, din cadrul bri
găzii 4 Lupeni a I.A.C.M.M. 
Petroșani. (V.S.)

DEVIERE. In apropierea 
incintei I.M. Lupeni, unde

CAPTARE DE APA. Pe 
pîrîul Jieț au început lu
crări de amenajare a unui 
bazin de captare și tratare 
a apei potabile. Prin fina
lizarea acestei lucrări se 
preconizează îmbunătățirea

nualelor. Cu pr'lejul adu
nării festive, ei au dat glas, 
prin Lucia Costinaș, elevă 
îft clasa a Xl-a, secretar al 
organizației U.T.C. pe școa
lă, gîndurilor lor de a răs
punde angajant, prin rezul
tate excelente la învățătură 
și practică, grijii și atenției 
de care se bucură din par
tea conducerii superioare de 
partid și de stat, personal 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, idealul viitori
lor constructori dc utilaje 
și specialiști din acest do
meniu este de a fi la înăl
țimea responsabilității pă
rinților lor, de a le prelua 
ștafeta, devenind astfel cti
tori demni ai viitorului în
floritor al patriei noastre 
socialiste. (I.V.)

— tradiția și contempora
neitatea.

De altfel, Ansamblul Ar
tistic Central al Armatei 
Polone — 
tură de 
cu înalte 
ale R.P.

încă din
vedit a fi și cu prilejul a- 
cestui turneu pe care îl 
întreprinde în țara noastră 
un mesager al înaltelor 
idei de prietenie între po
poarele noastre — idei ca
re au răzbătut în lucrările 
muzicale interpretate.

Publicul a aplaudat cu 
căldură „momentul româ
nesc" din spectacol, încă o 
dovadă a virtuților univer
sale ale artei.

Prezent la spectacol, col. 
Jc. Mika, directorul an
samblului ne-a declarat ; 
„Faptul că ne-ați oferit po
sibilitatea să prezentăm un 
spectacol pentru frații mi
neri — oamenii care desfă
șoară cea mai grea muncă ,
— ne bucură foarte mult, 
deoarece la noi, în Polo
nia, minerii sînt cei mai 
buni prieteni ai ansamblu
lui. Noi susținem multe 
spectacole pentru aceștia, 
nu numai la teatru ci și în 
sălile unde își desfășoară 
activitatea. In fiecare an 
oferim spectacole cu oca
zia sărbătoririi Zilei mine
rului. Nu întîmplător, în 
programul nostru figurea
ză și un cîntec dedicat mi
nerilor din Silezia. între
gul nostru ansamblu trans
mite cele mai călduroase 
salutări minerilor din Va
lea Jiului și le dorește 
multă sănătate odată cu u- 
rarea tradițională „La mulți 
ani, minerii".
Oaspeții polo

nezi ne-au oferit reale 
momente de elevare artisti
că, constituindu-se ca o va
loroasă contribuție la adîn- 
cirea relațiilor de priete
nie între poporul român și 
cel polonez, publicul răs
plătind cu căldură și vii 
aplauze spectacolul oferit.

îndemnuri pentru realizarea investițiilor
(Urmare din pag. I)

ale secretarului general al 
partidului, strîns uniți în 
jurul partidului, comuniș
tii, toți oamenii muncii din 
cadrul A.C.M. Petroșani se 
angajează să acționeze cu 
fermitate pentru eliminarea 
neajunsurilor, impulsiona
rea ritmului de execuție a 
lucrărilor de construcții și 
montaje, recupe -area res-

alimentării cu apă a ora
șului Petrila și a reședin
ței de municipiu. (V.S.)

FRUCTE DE PĂDURE. 
După cum am fost infor
mați de tehnicianul Con
stantin Chirilă de la Oco
lul silvic Petroșani, la cen
trul de colectare a fructe
lor de pădure au fost recol
tate pînă în prezent 11 
tone de afine negre și 9 
tone de zmeură. In prezent 
se string afinele roșii, mu
rele și ciupercile comesti
bile. (G.B.)

tanțelor și respectarea ter
menelor de Dredaie la be
neficiar a obiectivelor pre
văzute în plan, conștienți 
că astfel vom contribui la 
realizarea în profil terito
rial a sarcinilor at: bilite 
Congresul al XIII-lea 
partidului, a hotărîrilor 
doptate de Congresul 
III-lea al consiliilor popu
lare.

de 
al
a- 
al

BILETE DE ODIHNA ȘI 
TRATAMENT. La filiala 
O.J.T. Petroșani au sosit 
bilete de odihnă și trata
ment pentru trimestrul IV. 
Pentru această perioadă se 
acordă reduceri de prețuri 
de pînă la 11 la sută. 
(G.B.)

Rubrică realizată de
V. stRăuț
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Despre folclorul și etnografia 
Țării Hațegului
la sfîrșitul secolului al XlX-lea și începutul 

secolului al XX-lea (VIII)
„Pe Valea Jiului" — 

un subcapitol din Neamul 
românesc... — sînt remar
cate „cîteva sate" mai noi, 
„cu numele mîntuit în 
ești și eni, care se adau
gă pe lingă numele satu
lui mai vechi de unde au 
pornit locuitorii cei din
ții: „pietroșenii" (petroșe- 
nii) înseamnă oameni ve- 
niți din „Pietros" (Petros), 
„livezenîi" cei care au ple
cat din Livadia...". Satele 
respective au, de regulă, 
„case de lemn și biseri
cuță cu vîrful turnului țu
guiat. Din ce în ce mai 
mult stăpînește tipul lo- 
cuinții de bîrne groase, 
goale, pe care numai ra
reori le acopere tencuia
la văruită sau numai va
rul curat. „Coperișurile" 
de țigle sau de „asbest" 
sînt rare: de obicei „șin- 
dila" neagră acopere ușor 
și destul de 
(Ibid., p. 299). 
duce „vechea 
ticnă (tihnă)",

trainic.
Aici 

viață 
ciobanul 

„pletos și mițos", mînîn- 
du-și oile pe plaiuri, mer- 
gînd încet pe „căluțul 
împovărat de desagi...".

Observații și' constatări 
fugare, însă pitorești, fa
ce despre Merișor, vechi 
sat românesc, și merișo- 

X___________________________

lși 
de XIX- 

al 
în 

mărețe

Cititorii fotografiază

con-

Vii la nedeie ?

i

T

și Văii Jiului

reni, săteni „de o frumu- 
seță greoaie adormită", ca
re au avut și o nedeie"... Și 
acesta (Merișorul) e prăvă
lit într-un cazan jos, cu 
căsuțele-i de lemn și bi
serica răzleață. Și aici, 
din toate părțile, amenin
ță „lostopanele" uriașe de 
piatră sură, care sîngeră

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

din toate surpăturile, cră
păturile și tăieturile ei. 
La Merișor a fost deunăzi 
o nedeie, unul din acele 
tîrguri de munte care e- 
dună pe toți „țeranii" 
din împrejurimi. Aceștia 
nu se prea văd pe dru
murile singuratice ce se 
desfășură depărtișor, mult 
mai jos decît „linia". Dar 
în stații apar căciulile 
largi, zeghile și saricile 
pe care le poartă oamenii 
cu fața foarte oacheșă, cu 
părul negru deosebit de 
strălucitor, cu mustățile 
și barba rare... Se văd și 
femei rătăcite printre dîn- 
șii, în țoalele lor ca pă- 
mintul, acoperite cu cîte

o bucată de postav vrîstat, 
care li ține loc de um
brelă: au părul pieptănat 
jos și se înfășoară cu o 
„velitoare" albă care li 
ascunde și bărbia..." (Ibid., 
p. 301—302).

☆
Au fost „strînse1 

într-o selecție cu caracter 
informativ și, deopotrivă, 
formativ — o sumă de 
observații, impresii și con
statări cu valoare etno- 
folclorică („și cîte altele 
nu se pot strînge !...“, vor
ba lui Nicolae Iorga) des
pre Țara Hațegului și Va
lea Jiului, străbune vetre 
de istorie, edificatoare, 
credem, în a susține 
argumenta „adevărul 
neclintită trăinicie": 
chimea, statornicia, 
tinuitatea în vatra stră
moșească a locuitorilor 
băștinași (hațegani și 
jieni), autentici și demni 
urmași ai daco-romanilor 
atunci (sf. sec. al 
lea — începutul sec. 
XX-lea) ca și acum, 
plină epocă de 
împliniri socialiste în toa
te domeniile de activitate, 
la care ei își aduc, conști- 

- ent și creator, o activă 
contribuție.

D. PELIGRAD

A fost odată... un stagiar
— Foileton —

A fost odată ca nicioda
tă. A fost un stagiar deș
tept și frumos, că la soare 
te puteai uita, dar lă dîn- 
sul numai cu ochelari 
soare. Soarta a făcut 
descalece într-o uzină ma
re, cum alta nu-i pe acest 
tărîm. Isteț cum era, aju
tat de tovarășii de muncă 
a făcut minuni, mecani- 
zînd tot ce nu fusese me
canizat, introducînd pro
gres tehnic nu glumă. Nu 
era concurs să nu vină cu 
o diplomă, nici semestru 
fără un brevet de inventa
tor.

Toate lucrurile fură bune 
pînă într-o dimineață, cînd, 
la 
pu 
de 
le 
că 
că

de 
să

operativă, tînărul înce- 
să plîngă atît de tare 
se cutremurau geamuri- 
sălii de ședințe. Spuse 
s-a săturat de provincie, 
îl chinuie un dor de 

ducă de se topește de pe 
picioare. In zadar încerca
ră să-1 liniștească.

— Taci dragul 
rămîi locului, că-ți 
un apartament cu 
camere, zise blind 
O.P.M.

— Taci scumpul nostru 
că-ți vom da în stăpînire 
jumătate din secția meca
nică plus fata contabilului 
șef de nevastă...

Degeaba. Tînărul inginer 
plîngea mai tare, lacrimile 
lui inundîn 1 dosarele de 
pe masa de ședință. Pînă la 
urmă, prins la ananghie 
directorul zise :

— Taci dragul meu și 
stai locului măcar un an, 
pînă terminăm investiția 
și-ți voi da buletin de Bu
curești...

Ca un făcut, fața tînăru- 
lui se însenină. Se apucă 
de lucru cu atîta ardoare 
incit investiția se termină 
cu trei luni înainte de ter
men.
pas 
să-și

In
n-au 
ceva, 
să rămînă în Vale, că-i vor 
da cea mai întinsă și mai 
bogată secție și-l vor face 
ooate șef al producției. Tî-

meu și 
vom da 

patru 
șeful

După care merse cu 
întins la conducere 
ia plata și răsplata, 
zadar i-au explicat că 
de unde să-i dea așa
In zadar l-au rugat

2>e ta o duminică la alia
Top S.R

’85

I 
I

Foto : Vasile POLAK

Propunem cititorilor 
noștri o rubrică „de 
minică", o rubrică 
realizarea căreia își 
aduce contribuția ei 
șiși, pe baza scrisorilor.

Rubrica intitulată „Top 
S.R. ’85“ va cuprinde 
un clasament al prefe
rințelor dv. muzicale de 
divertisment și va func- 
ționa pe două secțiuni: 
secțiunea română și stră
ină. Fiecare participant 
va indica în ordinea pre
ferințelor trei lucrări de 
muzică ușoară, pop, rock, 
etc. aparținînd creației 
românești și încă trei 
aparținînd creației uni
versale. Va Fi indicat, 
de asemenea interpretul 
sau grupul.

Participanții vor men
ționa numele corect 
adresa. La sfîrșitul 
nului, în numărul 
„Revelion", vom 
Top-ul anului, 
participantul cu 
ncrile cele mai 
pe de configurația topu
lui, tot de anul nou, o 
surpriză. (Al. II.)

ciu
la 

vor 
în-

Și 
a- 
de

publica 
Pentru 
propu
ci proa-
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nărui rămase neclintit. I s-a 
dat în cele din urmă dezle
gare, pentru că avea Ia 
centrală un balaur cu șap
te capete. însoțit cu alai și 
jale multă pînă la gară, tî- 
riărul urcă în accelerat eu 
un munte de cărți fredo- 
nînd melodia „București, 
București cît de drag îmi 
ești".

De aici povestea devine 
incertă. Unii spun că tî- 
nărului i-ar fi ieșit în cale 
zîna cea bună, ajungînd 
astfel la un institut de pro
iectări. Alții, mai mulți la 
număr, susțin că dimpotri
vă tînărul cu pricina ar fi 
apucat pe drumuri rele. 
Negăsindu-și locul și-ar fi 
vîndut cărțile Ia un anticar 
și-ar fi ajuns chelner pe 
litoral, făcînd mare avere. 
Uzina își găsi alt 
mai puțin luminat, 
statornic și lucrurile 
pură să meargă iar

Iară eu încălecai 
șa. Pentru că asta

inginer 
dar 

• înce- 
bine.

pe-o 
nu e 

treaba mea. Dar mai încă- 
lecai și pe un măr și v-am 
spus, dragii mei, un mare 
adevăr.

Valeriu BUTULESCU

Desigur, ce să mai zic, 
nu de prea puține ori, 
ați jucat la „Loz în plic". 
(Chiar de n-a ieșit de-îndată 
lozul mare, cel puțin 
a ieșit... „Mai trage-o dată I") 
Tot așa și la examen 
sint atitea bilețele 
că nu ști care din ele 
îți reflectă știința toată, 
(Și atunci ai vrea, desigur, 
să poți să......Mai tragi o dată")
Cînd Cupidon pe-ndrăgostiți 
îi săgetă cu-amorul stas, 
făcîndu-i foarte fericiți, 
se întîmpla, și nu odată, 
ca să greșească ținta sa.
(Și ei spuneau: .... Mai trage-o
La vînătoare-un vinător, 
n-a nimerit cu nici un preț 
nici un vînat cit de ușor, 
rîzînd de el pădurea toată.

Trecură cîteva zile, timp 
în care speranțele celor 
cinci crescuseră. Descope
riră un element radioactiv, 
e drept, într-un, procentaj 
extrem de scăzut, dar care, 
cu puțin noroc, putea fi 
prelucrat într-un combusti- 
bi' rudimentar. Trebuiau 
să depună o muncă ciclopi
că pentru reparațiile nece
sare restaurării totale și 
pentru extragerea minereu
lui din minele amenajate 
de puținii roboți autonomi, 
scăpați din accident. înce
tul ev încetul, odată cu 
fiecare unitate de încrede
re recîștigată, voia bună și 
setea de cunoaștere începu
ră din nou să-și facă sim
țită prezența.

— Med 1 Hei, Med I stri
gă Remus după cosmoar- 
heolog. Astăzi iarăși am 
găsit ceva !... Privește I

Ii întinse două statuete 
minuscule și bizare. Med 
le cîntări în palmele-i mari 
și își clătină gînditor capul.

— Straniu, spuse. Aici, 
pe această minusculă plane
tă, am descoperit cîteva 
vestigii ale unei civilizații 
stinse. Vezi tu, Remus, în
cepusem să am o bănuială 
încă din clipa în care am 
remarcat că zăcămintele 
din subsol sînt în foarte 
mare parte secătuite. Totul 
dovedește o exploatare ma. 
;ivă și necontrolată. Echili
brul planetei...

Celălalt nu-1 mai asculta.

(CRONICA RIMATĂ)
(Un iepuraș șopti discret :
„Nu dispera... Mai trage-o dată!") 
Un vechi șofer, pe trei cărări, 
beat, la volan, se întorcea, 
cînd „circulația-l" oprea 
permisul i-l lua pe dată, 
zicînd, restituindu-i sticla : 
„Acum, de vrei......Mai trage-o dată!"
După o țesătură rară 
de pase, el șută precis 
și nimeri exact în bară 
extaziind tribuna toată.
(Arbitrul, dindu-i mingea zise : 
„Să văd, de poți... „Mai trage-o dotă !) 
Din partea mea, ce să mai zic, 
cînd nu mai am de spus nimic, 
trag linie și-nchei aici

dată!") această cronică rimată.
(Deși vor spune unii că : 
„Nu s-a văzut...

„Mai trage-o dală !") 
Mircea ANDRAȘ

/
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tul

Cronică
nerimata

(161)
Pentru Soare, Ves- 
înseamnă declin.

Canibalul modern

• Bunăvoința unora, 
seamănă cu generozita
tea telefonului public 
defect. Te lasă șă vor
bești gratuit.

• Furnicile mor și sub 
pasul nevinovat al pro
fetului.

B. VALERIU
. K

ț
I
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Vedea cu ochii minții o se
minție impunătoare, perfect 
stăpînă pe sine. Vedea...

Descoperiseră apoi acele 
ruine. Aproape că uitaseră 
atunci de propria lor sal
vare. De ce ? Nici ei nu 
știau să răspundă. Se tre
zeau în ei sentimente stra
nii, neîncercate pînă a- 
tunci, stări în mare parte 
necontrolate și contradicto
rii. Ei, cetățenii unei re-

Ascultau încordați cuvin
tele celuilalt și gîndurile 
lor legau fantasticul de 
real, iar legenda prindea 
viață în fața ochilor avizi 
de cunoaștere. Să fi 
oare adevărat ? Aici să fi 
apărut pentru întîia oară 
viața, aici să se fi născut 
dreptatea și încrederea, 
aici să fi iubit și urît pen
tru prima dată strămoșii 
lor, aici... ?

Literatură de anticipație

fost

'Sosesc grădinarii (II)

CU

Cu ochi mari și 
lacrimi priviră în 
Iul arid le umplea 
cu o durere fără

publici care împînzise în
treaga Galaxie, se lăsau fu
rați de clipe în care luci
ditatea le era înlocuită 
vise halucinante.

— Vedeți voi, le spunea 
mereu Gal istoricul, există 
o legendă conform căreia 
noi, oamenii din specia lui 
homo cosmicus, ne-am tra
ge de pe o minusculă pla
netă, una singură, pare-se 
albastră, de undeva de la 
periferie. Dar unde se află 
ea, nimeni nu mai știe. De 
acolo, de pe leagănul civi
lizației noastre, s-ar fi ri
dicat primele nave care au 
■olonizat apoi miliardele 
de planete. Asta s-ar fi în- 
tîmplat acum circa...

plini de 
jur. So- 
sufletele 
margini. 

De ce o uitaseră ? De ce
plecaseră fără s-o lase în 
grija cuiva ? De ce fuse
seră răi și egoiști și o re
negaseră ? De ce...?

— Acea planetă, ne spu
ne legenda, continuă im
perturbabil Gal, se numea 
pămînt, adică Terra !

„Terra... Terra... Terra..." 
repetară glasurile haluci
nante, de nerecunoscut, ale 
celorlalți.

Remus își ridică priviri
le înlăcrimate spre stele. 
Se gîndi cu bucurie că așa 
procedaseră, poate, sute de

mii de oameni, atunci cînd 
se regăseau pe ei înșiși prin 
vîltorile vieții. Se aplecă și 
mîngîie tandru 
colțuros.
și nu vor mai pleca de aici.

Ii văd, spuse Alee, cu o- 
chii larg deschiși și privi- 
rile-i pierdute undeva 
zare, îi văd pe 
Privește-i Remus... 
aici... Sînt aici Kngă 
Nu așteaptă altceva 
să le 
Și să 
Fă-o,

Da. 
lîngă 
se înlățuiască în uriașa ho
ră a înțelegerii și priete
niei. Solul arid renăștea 
din nou prin speranțele ce
lor cinci care și-au regăsit 
pămîntul. Vor mai veni 
alții. Vor sosi toți cei 
mai păstrează în ei o 
mă de dragoste față 
oămînt.

— Cred, zise Remus, 
in viață și oameni, 
veni cu toți, veți vedea... 
Pămîntul acesta va fi d:n 
nou o floare O floare regă
sită pentru totdeauna ..

Zăriră îr aceiași clipă, 
cu ochii minții, miile de 
galactonave pe cerul albas
tru, fețe zîmbitoare și rî- 
sete de fericire. Soseau gră
dinarii.

Liviu PIRȚAC 
Cenaclal de literatură de 
anticipație „Miner Club 

2001“ Petroșani

pămîntul
Da, erau acasă

în 
oameni I 

Sînt 
tine ! 
decît 
caldăîntinzi mîna ta

rîzi împreună cu ei... 
Remus, te rog I
Oamenii erau acolo 

ei. Trebuiau doar să

Și 
care 
fărî- 

de

cred 
Vor
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jTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat la deschiderea 

anului de invățămint 1985-1986
l
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14,35
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fășurării procesului instrue- 
tiv-educativ, realizîndu-se 
integrarea învățămîntului cu 
cercetarea științifică, pro
ducția și practica social-po- 
litică. intimele două de- 

' cenii au marcat o creștere 
însemnată a populației șco
lare, fiecare al patrulea 
cetățean al țării fiind cu
prins într-o formă organi
zată de învățămînt.- Baza 
materială s-a extins consi
derabil, suprafața construc
țiilor școlare ridicate în in
tervalul 1965—1985 echiva- 
lind cu suprafața a 10 mari 
orașe. Sînt date și fapte ca
re atestă înflorirea fără 
precedent pe care a cunos
cut-o întregul nostru învă
țămînt, care este gratuit și 
are un profund caracter 
democratic.

Dezvoltarea impetuoasă a 
învățămîntului își găsește 

elocventă ilustrare la 
lași, oraș cu îndelungate 
jî valoroase tradiții științi
fice și culturale, cu vii re
zonanțe în viața spirituală 
4 țării.
Sosirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la Institu
tul Politehnic Iași s-a des- 

■ fășurat în această atmosfe
ră entuziastă, de înaltă 
mîndrie patriotică, ce carac
terizează sărbătoarea școlii 
românești. Coruri reunite

• »u interpretat cunoscutul 
i cîntec revoluționar '„Parti

dul — Ceaușescu — Româ
nia".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați

cu deosebită stimă și con
siderație de Ton Teoreanu, 
ministrul educației și învă
țămîntului, Ani Matei, se
cretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România, de rectorii 
institutelor de învățămînt 
superior din Iași, de alte 
cadre didactice.

Institutul politehnic, pu
ternică unitate de învăță
mînt din cadrul centrului 
universitar Iași, a cunoscut 
o amplă dezvoltare, îndeo
sebi în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. In prezent, 
15 000 de tineri se pregătesc 
în domenii de mare însem
nătate ale economiei națio
nale — electrotehnică și 
electronică, construcții de 
mașini, industria ușoară, 
chimie, construcții, hidro
tehnică.

In holul facultății de e- 
lectrotehnică a fost vizita
tă expoziția organizată sub 
genericul „Epoca Ceaușescu 
— epoca de aur a învăță
mîntului romanesc". Expozi
ția prezintă evoluția învă
țămîntului superior ieșean 
în ultimii 20 de ani, reali
zări reprezentative ale stu
denților din acest centru 
'universitar. Sînt expuse la 
loc de cinste numeroase 
volume în limba română și 
în limbi străine din opera 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt, de aseme
nea, prezentate lucrările ști
ințifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer. 
Elena Ceaușescu.

Au fost vizitate, de aseme. 
nea, laboratoarele de auto

matizări și electronică cu- 
prinzînd realizări semnifi
cative pentru această di
mensiune fundamentală a 
învățămîntului superior ro
mânesc — aceea de puter
nic nucleu de cercetare ști
ințifică pus în slujba dez
voltării economice.

Rezultatele obținute de co
lectivele de studenți și ca
drele didactice de la facul
tatea de electrotehnică sînt 
puse în evidență de faptul 
că multe din realizările lor 
au fost introduse în fabri
cația curentă a unor în
treprinderi republicane.

Secretarul general al 
partidului a apreciat în 
mod deosebit aceste reali
zări de înaltă tehnicitate 
și a indicat să fie introduse 
în cît mai scurt timp în 
producție la scară industria
lă.

Au fost înfățișate, totoda
tă, rezultatele obținute de 
studenții diferitelor facul
tăți, sub îndrumarea cadre
lor didactice, atît în acti
vitatea propriu-zisă de in
struire, cît și în cea de 
cercetare științifică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au cerut expli
cații privind stadiul punerii 
în practică a tehnologiilor 
și produselor noi prezenta
te și au indicat să se gră
bească asimilarea rapidă 
în unitățile productive, pe
rind să fie asigurată o 
riguroasă selecție a acesto
ra pe criterii de maximă 
eficiență.

Un loc aparte în expo
ziție este consacrat activită
ților cultural artistice și

sportive studențești des
fășurate în cadrul Festiva
lului „Cîntarea României", 
al competiției națiina'e 
„Daciada".

Secretarul general al 
partidului a felicitat cadre
le didactice și studenții 
pentru frumoasele rezulta
te obținute în procesul in- 
structiv-educativ și le-a u- 
rat noi succese în munca 
lor de viitor.

La plecarea de la Insti
tutul politehnic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați din nou cu 
deosebită căldură de mii 
de locuitori ai lașului. Pe 
întregul traseu parcurs pî- 
nă la locul de desfășurare 
a adunării populare, cei 
prezenți au aclamat și ova
ționat cu putere, au scan
dat cu entuziasm numele 
partidului și al secretarului 
său general dînd expresie 
sentimentelor de dragoste 
și recunoștință ale tuturor 
cetățenilor județului față 
de conducătorul stimat al 
partidului și statului, de
plinei satisfacții și bucuriei 
de a saluta din nou în mij
locul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu în 
această zi de aleasă sărbă
toare a școlii românești.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a 
înscris — asemenea celor 
precedente — ca un mo
ment de cea mai mare în
semnătate în viața județu
lui Iași și a locuitorilor săi.

Străinul,

15,00

19,00
19,20
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Laura; Unirea : 
Iubirea are multe fețe, 
I-II; Parîngul: Ciulean
dra.

PETRILA:
I-II.

LONEA s Aventuri 
Marea Nordului.

ANINOASA : Acordați 
circumstanțe atenuante.

VULCAN — Luceafă
rul: Vulcanul.

LUPENI — Cultural: 
Declarație de dragoste.

URICANI: Rămășagul.

Luni. 16 septembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mușchetarii în 
vacanță; Unirea: Povestea 
unei orchestre; Parîngul: 
Provocarea dragonului.

PETRILA: Străinul,
I-II.

LONEA : Cursa.
VULCAN — Luceafă

rul : Neînvinsul.
LUPENI — Cultural : 

Romeo și Julieta la sat.
URICANI : Amintirea 

Unei mari iubiri.
N.R. Eventualele 

dificări intervenite
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

mo- 
în

TV.
Duminică, 15 septembrie

11,30
11,35
12,40

Telex.
Lumea copiilor.
Din cununa cîntecu- 
lui românesc. (co
lor) Mîndră floare 
din Banat — muzică 
populară.

Fotbal, divizia A

19,40

20,20

21,20

21,50
22,00

Album duminical, 
(parțial color) 
Panoramic indone
zian.
însemne ale unui 
timp eroic, (color) 
Un oraș numit uzi
nă: Cîmpia Turzii. 
Reportaj, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Țara mea azi. (co
lor)
Epoca Ceaușescu. 
Constelația Petro
șani.
Cîntarea României, 
(color)
Film artistic: „Vra
ciul". (color) 
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor poloneze.
Ultima parte. 
Farmecul 
(color) 
Melodii de 
terpreți de 
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

muzicii.

ieri, in- 
azi.

progra-

Luni, 16 septembrie
20,1,00 Telejurnal.

— Noul an de învă
țămînt sub semnul 
revoluționarelor che
mări ale tovarășu
lui Nicolae 
Ceaușescu.
O etapă nouă, cali
tativ superioară în 
activitatea consili

ilor populare. 
Documentar.

20,35 Tezaur folcloric, (co
lor)
Roman-foileton. (co
lor) „Citadela". 
Premieră pe țară. 
Episodul 4. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

20,20

20,55

21,50
22,00

Hierrtenlp

Rezultatele celor trei meciuri programate 
pentru simbătă

1

Marea adunare populară 
din municipiul Iași

(Urmare din pag. 1)

întâmpinat cu puternice 
aplauze și ovații a luat cu
vântul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România

Cuvîntarea conducă toru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină aproba
re și satisfacție, fiind subli
niată în repetate rînduri 
eu vii și puternice aplauze, 
cu ovații și urale îndelungi, 
expresie a adeziunii fier
binți a celor prezenți la 
politica înțeleaptă a parti
dului și statului nostru, a 
unității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului 
său general. S-a dat astfel 
glas hotărîrii locuitorilor 
județului Iași de a acționa 
fără preget pen
tru aplicarea în 
viață a indicațiilor și orien
tărilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
cu acest prilej, de a-și 
înzeci eforturile pentru în
făptuirea neabătută a do
cumentelor programatice a- 
le celui de-al XITI-lea Con

gres al partidului, de a 
realiza cu succes prevede
rile de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Marea adunare populară 
s-a încheiat într-o atmosfe
ră entuziastă, de puternică 
vibrație și angajare patrio
tică. Cei prezenți și-au ex
primat din nou, prin însu
flețite urale și ovații, prin 
aclamații la adresa parti
dului și secretarului său 
general, sentimentele de 
dragoste fierbinte și alea
să recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător al 
partidului și al țării, pen
tru grija acordată dezvol
tării județului Iași, pen
tru activitatea sa neobosită 
consacrată înfloririi multi
laterale a patriei noastre 
socialiste, creșterii bună
stării materiale și spiritua
le a oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor.

După încheierea adună
rii populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au îndreptat, 
la bordul elicopterului pre
zidențial, spre aeroportul 
din Iași. Numeroși locui

tori au ținut să-și exprime 
din nou, cu putere, senti
mentele de fierbinte dra
goste și înaltă stimă față 
de conducătorul partidului 
și statului nostru.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România. O formație al
cătuită din ostași ai forțe
lor armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei, a prezentat onorul. 
Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere îmbrăcați 
în frumoase costume ' na
ționale au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori. S-a scan
dat cu însuflețire
„Ceaușescu — P. C. R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“.

Adresîndu-se celor de fa
ță și, prin ei, tuturor locui
torilor județului, secreta
rul general al partidului 
le-a urat mult succes în 
muncă, multă sănătate și 
fericire. Mulțimea a acla
mat cu înflăcărare pentru 
partid, pentru secretarul 
său general.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena

Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la reprezentanții 
organelor locale de partid 
și de stat.

In numele locuitorilor 
județului, prițnul secretar 
al Comitetului județean 
de partid a mulțumit din 
toată inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu pentru 
vizita întreprinsă. El l-a 
asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că toți 
oamenii muncii din orașele 
și satele județului Iași vor 
face totul pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor 
și orientărilor date, pentru 
dezvoltarea și înflorirea 
continuă a județului, pen
tru sporirea contribuției 
sale la progresul multilate
ral al patriei.

In uralele și ovațiile ce
lor prezenți, aeronava pre
zidențială a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Capitală.

La sosirea în București, 
pe aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de membri 
și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Sîmbătă au fost pro
gramate trei meciuri din 
cadrul etapei a 6-a a Cam
pionatului diviziei A la fot
bal, încheiate cu următoa
rele rezultate :

București : Steaua — Pe
trolul Ploiești 6—1 (5—0). 
Pițurcă a înscris patru go
luri, în minutele 7, 13, 26 
și' 30, ultimul din lovitu
ră de la 11 m, celelalte 
puncte ale gazdelor fiind 
marcate de Majaru (min. 4) 
și Boloni (min. 72). Golul 
oaspeților" a fost realizat 
de D. Crîngașu (min. 49, 
din penalty).

Craiova : Universitatea
— Universitatea Cluj-Napo-••••••••••••••••••••••••••••

ca 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost marcat de Cioroia- 
nu (min. 7).

București : Dinamo — 
F.C. Argeș Pitești 0—2 
(0—1). Surpriza s-a datorat 
punctelor înscrise de Jur- 
că (min. 6) și Badea (min. 
88).

Astăzi vor avea loc alte 
patru partide: 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.

întâlnirile Chimia Rm. 
Vîlcea — Sportul studențesc 
și Politehnica Timișoara — 
Rapid București au fost a- 
mînate.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele 
loan, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(1958)

PIERDUT certificate ab
solvire curs calificare me
canic mașini utilaje de con
strucții și terasamente se
ria A, nr, 26202 și seria A, 
nr. 26203, pe numele Chis-

Turc 
I.U.M.

nulă.
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toi Ana Și Chistol Mihai, 
eliberate de ca
riera Cîmpu lui Neag — 
C.M.V.J. Petroșani. Le de
clar nule. (1960)

PIERDUT certificat cali
ficare sondor la forajul me
canizat seria B, nr. 461509 
pe numele Chistol Ana, e- 
liberat de I.M. Lupeni. 11 
declar nul. (1961)

DE FAMILIE

Colectivul de cadre didactice al Casei Pionieri
lor Petroșani, anunță cu aceeași durere împlinirea 
unui an de la decesul celui care a fost

ARDELEAN LUCIAN
Rămîne neșters în amintirea noastră. (1959)
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