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Plenara extraordinară a
Comitetului municipal de partidIeri, a avut loc plenara extraordinară a Comitetului municipal de partid. ' Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului municipal de partid, ai comisiei municipale de revizie și ai Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, aparatul Comitetului municipal de partid, al Consiliului municipal al sindicatelor și Comitetului municipal U.T.C., cadre de conducere din întreprinderi și instituții care nu sînt membri ai Comitetului municipal de partid.A luat parte tovarășul Radu Bălan, membru al C.C, al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.Plenara a avut următoarea ordine de zi :1. Probleme organizatorice; Cei prezenți au ascultat informarea de la punctul : Preo-

cuparea Comitetului municipal de p a r t i d, a organelor și organizațiilor de partid, de sindî- < cat și U.T.C. și a consiliilor oamenilor muncii- din unitățile economice pentru , realizarea sarcinilor de plan pe primble cinci luni ale anului și măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a planului de producție și angajamentelor- asumate în întrecerea socialistă pe a- nul 1986.In cadrul primului punct al ordinei de zi, în legătură cu numirea tovarășului Viorel Faur în funcția de secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., plenara a hotărît eliberarea sa din funcția de prim-secretar al Comitetului, municipal de partid, din biroul Comitetului municipal și Comitetul municipal partid.

a ales in Un ani- membru în Bi- munici-
co- Dange- Co-

Plenara mitule ca roul Comitetului pal de partid și în funcția de prim-secretar, al Comitetului municipal de partid pe tovarășul loanResiga. • •Plenara a hotărît optarea tovarășului Surulescu, directorul neral al C.M.V.J., înmitetul municipal de partid.In cadrul aceleiași ședințe,' deputății Consiliului popular municipal, constituiți în sesiune, au hotărît eliberarea tovarășului Viorel Faur din funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, din Comitetul Executiv și clin Consiliul popular.Deputății l-au ales în unanimitate ca membru în Comitetul executiv și

Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu : _ tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, în cursul dimineții de sîmbătă, vizita de lucru în județul Brașov.Au participat tovarășii Constantin Dăscălescu și Silviu Curticeanu.In cea de-a doua zi, programul vizitei a cuprins întîlnirea cu două puternice colective’ muncitorești din municipiul reședință de județ — întreprinderea nr. 2 Brașov și întreprinderea de stofe, unde au fost analizate probleme legate de Stadiul. îndeplinirii planului pe anul în curs și pe întregul cincinal, modul cum se acționează, în spiritul ho- țărîrilor celui de-al XIII- lea Congres al partidului, pentru organizarea și modernizarea proceselor tehnologice, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru

sporirea continuă a' eficienței întregii activități economice.Din primele ore ale dimineții, de-a lungul străzilor au venit în întâmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu zeci' de mii de locuitori- ai municipiului pentru a adresa conducătorului partidului și statului sentimentele de a- leasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și face în vederea progresului multilateral al. țării, al creșterii continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Atmosfera sărbătorească ce a însoțit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu de-a lungul întregului traseu străbătut prin oraș a fost întregită de evoluția unor formații artistice și de dansuri. NMri coruri reunite au interpretat cîntece patriotice..Dintr-o mașină să, tovarășul

Ceaușescu, tovarășa Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor do dragoste și înaltă cinstire adresate de oameni ăi muncii.La întreprinderea nr. 
2 — Brașov, distinșilor oaspeți le-a fost rezervată aceeași primire plină de însuflețire, de dragoste și stimă. Mii de muncitori și cetățeni din cartierele învecinate au aplaudat în- . delung, au ovaționat pentru partid și- secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . tovarășa Elena- Ceaușescu' au fost salutați cu deosebit respect de tovarășii Alexandru Necula, ministrul industriei electrotehnice.Dumitru Calancea, primarul municipiului, de reprezentanți ai conducerii centralei, industriale de -. specialitate și ai întreprinderii.deschi-Nicolae (Continuare în pag. a 4-a)

Marea adunare

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul semestrial îndeplinit
La sectorul IV al IM. Lonea

Constanță și ritmicitate în 
depășirea sarcinilor planificate

găzile conduse de Grigore Mîndruț, 
Florea Anton, Ion Boteanu și Gheor- 
ghe Lipșa au obținut productivități 
superioare sarcinilor planificate cu 
1000 kg pe post.

yizita de lucru efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Brașov s-a încheiat printr-o amplă și semnificativă adunare populară, desfășurată în marea piață din centrul municipiului.Zeci de mii de oameni muncii din Brașov și din localitățile învecinate — muncitori, țărani tori, intelectuali, elevi studenți, bărbați și tineri și vîrstnici — au fost prezenți la această nouă intîlnire cu conducătorul iubit și stimat al partidului și statului. Ei purtau drapele tricolore și roșii, portrete ale tovarășuluiNicolae .Ceaușescu. ale tovarășei Elena Ceaușescu,pancarte cu urări la adre-

a sccreta-

cooperași femei.

militanților comuniști ■ și antifasciști a înscris. prin înaltul curaj și pilduitoa- rea sa conduită revoluționară, prin neînfricarea de care a dat dovadă, o_ glorioasă pagină în . cronica de aur a luptelor duse de partidul comunist.Participanții au• vibrant omagiu partidului nostru comunist, de la fău- rirea căruia țara întreagă a aniversat, în această primăvară, șase decenii și, jumătate de glorioasă exis- . tență, încercatului său conducător, tovarășul Nicolae

sa partidului și rului său general. -Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la locul de desfășurare a a- dunării populare a fost salutată cu deosebit entuziasm, prin puternice U- rale și ovații, în timp ce coruri reunite interpretau cunoscute cîntece revoluționare.. Ei au dat glas și cu a- cest prilej sentimentelor de aleasă dragoste și recunoștință ale tuturor locuitorilor județului, ale întregului nostru popor, față de strălucitul conducător al partidului și al țării, tovâ- Ceaușescu, a cărui viață rășul Nicolae Ceaușescu, cel care, în urmă cu 50 de ani, , aici la Brașov, în cursul istoricului proces al

eroice nostruadus un

și activitate revoluționa^
(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi se încheie Inscripții
Luna manifestărilor politico-ideologicc,

cultural-educative și sportive AbsolvențiiColectivul sectorului IV de la I.M. Lonea, colectiv care'a obținut rezultate deosebite in muncă pe primele cinci luni din acest an, prin eforturi și strădanii susținute a reușit și în prima jumătate a lunii iunie să livreze economiei naționale peste sarcinile de

■ Aproape 18 000 tone de cărbu
ne extras peste prevederile de plan 
de la începutul anului ■ Productivi
tatea muncii realizată la nivelul în
tregii activități a fost depășită cu 
250 kg pe post ■ Frontaliștii din bri-plan 500 tone de cărbune. Cu aceasta, plusul acumulat de la începutul anului de acest harnic colectiv se ridică la a- proape 18 000 de tone. In acest fel, minerii sectorului IV au avut o contribuție esențială la plusul de peste 21000 tone de cărbune înregis-

trat de mina Lonea de la începutul anului și, *tot- .odată, au reușit să raporteze îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe primul semestru al anului cu 16 zile mai devreme,
Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe platoul Tulipan
Sărbatoare a muncii și 

tradițiilor folclorice

Domol îndu-și pașii, locuitorii din orașele Văii Jiu- cu ; admirație tineri plini și frumoși cum tinerețea. Sînt liceelor care.
Reviriment ia mina VulcanIn ultimele zile, minerii de la Vulcan, printr-o mobilizare de excepție, au reușit să ridice realizările la nivelul sarcinilor de plan, făcînd în acest,' fel pași importanți pe calea redresării, Lncepînd -s-din decada â ll-a sarcinile de plan au fost realizate'‘ritmic, ba mai mult, fost extrase . peste vederile de plan 40" de cărbune. Cele mai rezultate înca de altfel și de, la putui lunii. Ie raportează minerii sectorului I. care au o depășire de 450 de

tone. Cu cele peste .300 de tone extrase suplimentar' în zilele din decada a Il-a, minerii sectorului II- âu reușit'să recupereze integral minusul înregistrat în prima decadă a lunii și totodată șă acumuleze un plus de peste 170 de tone.

O brigadă cu bune re
zultate în lucrări de in
vestiții miniere. cea 
condusă de Constantin 
Borș din sectorul XI al 
I.M. Petrila. In imagine, 
schimbul condus de Du
mitru I.itdanu.

Iată-ne la sfîrșitul Lunii manifestărilor politico- ideologice, cultural-educative și sportive. sugestiv intitulată „Laudă omului muncii și creației Șale”,, amplă frescă a spiritualității minerilor, a oamenilor care muncesc cu hărnicie pentru ca Valea Jiului să urce pe noi trepte dezvoltare și progres.

. Pe platoul Tulipanului astăzi vom pătrunde, conduși de artiștii din municipiu — tori ai tezaurului în lumea bucuriei, cii și cîntecului, a convergenței
Horațiu ALEXANDRESCU

amatori păstră- folcloric, a mun- expresie tradiției

aceste
au pre- tone bune zile, înce-

lui privesc grupuri de. de energie este numai absolvenții. cu emoție și nostalgic, au încheiat ieri cursurile, pre- gătindu-se de acum pentru bacalaureat.Sînt absolvenți ai celor șapte licee din municipiu, care, potrivit tradiției, ă« participat la manifestările din cadrul.. Un ei- mini dedicată lor., vut loc întilniri cu aliști și fruntași în ducție, cu activiști, partid și de stat, programe educative și culturale, toate într-o atmosferă de optimism. Absolvenții claselor a Xll-a și a XlII-a (seral) au încheiat o importantă etapă de formare a personalității lor în școală, izvor al cunoștințelor și al pregătirii nerații viață.care-și liceale rodnică menilor

săptă-Au a-speci- 1 pro- de(Continuare tn pag. a 2-a)

Rezultate bune în acestezile au obținut și mine-rii sectoarelor III, IV șiV,Printre fruntașii. mineise numără, minerii dinbrigăzile conduse\ deGheorghe Buhuțân, Fa-raschiv Ciurăscu, Vasi leUrzică, Constantin Pădu-laru și Traian Bor.șa
IN PAGINA A 3-A :

DE LA O DUMINICĂ LA ALTA

saț/-1 v
tinerei ge- pentru muncă și Este o promoție termină studiile într-o etapă de activitate a Oa- m uncii în acestprim an al celui de-al optulea plan cincinal, consacrată înfăptuirii bătute a hotarîi dorgreșului al XIII-lea al partidului. (T,S.)

nea-Con-,



DIMINUA, 15 IUNIE 1986

Valorificarea superioară a 
masei lemnoase pentru exportChemarea Congresului . al IlI-lea al consiliilor de conducere ale. unităților agricole socialiste, ăl întregii țăr animi, al consiliilor oamenilor muncii din: industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor ă avut un larg ecou și în rîndul oamenilor muncii din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare și transport din ' Petroșani. Am urmărit modul în care s-a acționat și se acționează pentru exploatarea și folosirea judicioasă a masei lemnoase, pentru Valorificarea superioară a acesteia, la Centrul de prelucrare și industrializare a lemnului lscroni.— Preocupările pentru’ folosirea judicioasă a fiecărui metru cub de masă lemnoasă — ne spunea sing, Gheorghe Beteringhe — s-au materializat, în primele 5 luni ale anului. în importante depășiri la principalii indicatori. Astfel, la cherestea de fag am realizat 500 mc în plus, ceea ce reprezintă o depășire de 200 la sută, precum și 200 mc semifabricate din fag pentru mobilă. Semifabricatele de rușinoase au fost depășite cu 80 mc, iar la traverse normale am realizat 300 bucăți în plus.Cum au ajuns forestierii la asemenea . succese economice ? Preo-

cuparea statornică pentru realizarea sarcinilor la producția internă se împletește cu o activitate susținută și de mare responsabilitate în obținerea unor cantități și calități superioare la producția pentru export. De fapt,. activitatea Centrului de la lscroni/ în
Experiența înaintată, 

valoare colectivăceea ce privește livrarea la timp și de calitate ă producției .pentru export, este cunoscută și apreciată de mult timp în rîndul forestierilor Văii Jiului și chiar din jucleț. De la lscroni. pleacă la export lemn de fag pentru construcții rurale și un alt produs. foarte căutat, care se realizează aici printr-o particularitate.de fabricație — mangalul, de bocșă. Șeful /Centrului lscroni deprelucrare și industrializare a lemnului, strul Ion Lazăr, 6 veche cunoștință a terilor ziarului, se drea că oamenii .pe rc-i Coordonează: aulizat 50 mc în plus față de sarcini la soi'ti men tul fag pentru construcții rurale.luni ; vrat tei nibocșăplanificate.

!1W1-rnai ci ti
nt în-: ca- rea-

5li-ex-Tot în primele ale anului, s-au beneficiarilor 10 tone mangal de i peste sarcinile urmînd

pînă la sfîrșitul anului, să se realizeze, pentru export, încă 50 tone în plus. Producția internă de mangal a fost depășită, de asemenea, cu 80 tone.Se muncește bine cu spdr lă lscroni, , ceasta este poate și urmarea faptului că, așa cum ne mărturisea mai- . strul Lazăr, colectivul de aici este vechi, omogen, el fiind format din- tr-o adevărată... familie de familii. Ion și Pavel TudpriCă, Mihai și Maria Panaite, Iosif și Lajos. II,udo. Ion, .Nicolae și- Vasile Lazăr, iată doar cîțiya dintre cei mai buni oameni din cadrul centrului. Lpr li s.e. a-, lătură mangalizatoriiconduși de Eugen Pa- kot, ifroniștii Vasile Abănăriței. Gabor Kiss, drujbistii Gheorghe Corman, Ion Lămășan și Ștefan: Socaci. gateriștii• Constantin Dănăilă, Toa- der Smărândescu, cir- cularistele Maria Bur- lec, Ana Gaia, Viorica Stoica, Elena Oneci și Ana Tîrlea, lăcătușii Vasile Orban și Ion Se- bestyen și niulți alții.Se muncește mult Centrul din lscroni se muncește bine, rezultatul muncii ■ cilor 'forestieri de se vede în depășirile de plan și este apreciat a- tît in țară cit și peste fruntariile ei.

siA-

la si Iar. harni- aici

Sărbătoare
(Urmare din pag I)și prezentului într-o măreață columnă dăltuită, prin efortul nostru ' Creator, in timpul acesta de am, ,,Epoca N ic <> 1 a e Ceaușescu"Vom înălța la unison, astăzi, pe platoul tradițional al nedeilor din lscroni. o înflăcărată „Cîntare a României", un imn: deslavă muncii pline de abnegație a oamenilor din Valea Jiului, depuse zi de zi, în abataje și galerii, in modernele hale ale întreprinderilor de utilai, in clase și laboratoare, pe șantiere și în tinerele întreprinderi ale . industriei

Plenara extraordinară a 
Comitetului municipal de partid

(Urmare din pag. I)în funcția de președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal pe tovarășul Ioan Resiga, deputat în Consiliul popular municipal.• La dezbaterile A purtpte pe marginea informării prezentate la al doilea punct al ordinei de zi au luat cuvîntul tovarășii Dan Surulescu, Cornelia Iloiu. Iosif Kelemen, Gheorghe Matei, Gavrilă Dăvid.In cadrul dezbaterilor s-au analizat într-un spirit de înalta exigență și răspundere comunistă ac- tivitatea desfășurată de organele și organizațiile de

partid, de masă și obștești, de colectivele de muncă din economia mu- nicipului pentru realizarea sarcinilor de plan, c- xigențele și măsurile ce se. cer întreprinse în vederea perfecționării vieții de partid, a întregii activități politice desfășurată de organele și organizațiile de partid în vederea mobi lizării oamenilor mun - - cii la valorificarea superioară a bazei tehnico- materiăle, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei în vederea sporirii productivității muncii, cale principală a creșterii producției și

eficienței economice. Desfășurate în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,'secretarul general al partidului, dezbaterile au dat glas hotărârii unanime a organizației municipale de partid, a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii de a acționa cu. răspundere și dăruire pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de creștere a producției de cărbune și realizarea angajamentelor, a tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-so- cială în profil teritorial ce revin municipiului nostru clin Hotărîrile istoricului Congres a! XIH-lea al partidului. .
lonstanță și
(Urmare din pag. I)p tehnologie deosebit de e- condițiile geo- minei —

Aplicînd de lucru ficientă în tectonice ale abataje echipate cu .stâlpi individuali și tavan de rezistență — tehnologie care a fost extinsă aproape la toate locurile de muncă din sector, s-au obținut depășiri ale productivității muncii planificate cu 250 kg pe post. Respectînd cu' strictețe tehnologia monografia minerii din brigăzile conduse de Grigo- re Miridruț. Anton Flo- rea. ion Boteanu și Gheorghe Lipsa au reușit constant să obțină în abataje
lucru și armare, de de

ritmicitate de cu pe fela-
1<«

productivități medii 8.5—9 tone pe post, vîrfuri de peste 11 tone post, depășind în acest sarcinile prevăzute la cest-indicator cu 1000 pe post..' La realizarea sarcinilor de plan semestriale înainte de termen o contribuție deosebită au avut-o și brigăzile de pregătiri din ..cadrul sectorului care au asigurat intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție la termenele stabilite. De fapt, pregătirea noilor abataje este o preocupare constantă a a- cestui colectiv, condus de maistrul Aurel Nelepcu.

...semnale „la zi u„FaptulLupeni chiarUn generic lazilei" de la minacare atrage atenția prin noutatea lui. Dar este _interesant și ce se. spunesub acest generic. Și anume, ca la controlul din ziua precedentă, în rampa puțurilor Ștefan și Caroli-
ÎNSEMNARE

Mircea BUJORESCU

veni noul abia cităa munciiușoare — creații ale timpului nostru socialist — pentru înflorirea municipiului și înaintarea fermă pe drumul luminos al comunismului.La ora 11 va începe ultimul act al minunatei îngemănări a muncii și creației, Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educațive și spor-- live, ajunsă Ia’ a VlI-a ie-, diție. .. 'Festivalul de folclor și nbdeia momîrlănească, incluse în premieră în a- cest an în programul Lunii culturii, vor da zilei strălucirea creației, expresie a împlinirii7 noastre spirituale.
Teatrul de comedie în Valea Jiului„O dragoste nebună, nebună, n e. b u n ă“, sau implicarea dramaturgiei în dezbaterea unor momente de viață prin care fiecare dintre noi a trecut. O piesă de teatru, scrisă Viguros, cu un conflict dramatic bine închegat, fieeaie replică așezi Ud u-s»? firesc întru împlinirea arhitectonicii iu - crării., ? ■larina: Demian, furie Darie și colegii lor au făcut .«> adevărată risipă de vervă și talent, adresîndu-

se de la, înălțimea rampei, tinerilor din sală și nu numai lor, invitîndu-i la o discuție despre ei înșiși. '/ .'//’/bTurneul ' Teatrului de comedie s-a încheiat cu reprezentația de . aseară. Prietenii minerilor, actorii teatrului, ne-au promis că vor reveni. Așadar, întîlnirile noastre cu Thalia și cu slujitorii ei din București reluate în acest an, vor continua.
II. DOBROGEANU

IMPORTANT. Informăm pe această cale că, în' zilele de 17, 18 și meile care au trei copii sînt prezinte la ția financiară Iui popular pentru a ridica.
19 iunie, fe- mai mult de rugate să se Circumscrip- a Consiliu- municipal... „ . —. _ ajutoarele sociale cuvenite. (M B.)

pă cum aflăm de la1 prof. Aurica Her, ieri, la Școala generală ni. 5 din Petroșani a avut loc o interesantă acțiune de orientare școlară și profesională, dedicată elevilor din clasa a Vil a. (M.B.)
I

I ORIENTARE ȘCOLARA
I ȘI PROFESIONALA Du-

' r1 v I 1. t -

. i

- W I

na au fost găsite, gata de a ieși la suprafață, cu mult înainte de terminareaschimbului, multe persoa- re care au părăsit locul de muncă înainte de vreme ; la locul de muncă al brigăzii Cășuneanu din sectorul I s-au înregistrat într-o săptămîhă 3 acumulări de metan —- 'că maiștrii comisiei fac datoria pentru a acumulările ; pe 6/21 dilî sectorul se poate circula, dato- presiunii...Semnale prompte, la o- biect și. binevenite. (I.D.)

dovadă nu-și pre- pa- VI
In unitatea nr. 267 

.Alimentara" — Lupeni 
(centrul vechi), desfă
șoară o bună activitate 
comercială, colectivul 
condus cu pricepere de 
Francisc Brașovean u și 
Maria Czifra.

Foto: Al. TATAR
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SPORT’ SPORT • SPORT • SPORT.* SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT(TI DAD DE MEXICO 14 (AgCrpres). Odată cu disputarea partidelor Danemarcă — R.F. Germania și Uruguay — Scoția, s-au încheiat întrecerile primului tur al Campionatului mondial de fotbal din Mexic, iar duminică, după o zi de pauză, competiția se reia cu meciurile din optimile de finală, în fază- a doua Întîlnirile fiind eliminatorii.Iată programul jocurilor din optimile de finală :
15 iunie : Mexic — Bul

garia (la Ciudad de Mexi
co). U.R.S.S. — Belgia (la 
I-eon) ;

CONCURS. ’Astăzi, la Deva, un echipaj al Școlii generale nr. 7 din Petro-\ șani, îndrumat de înv Nicolae Valea țeană etenii
Vesa, va reprezenta Jiului la faza jude, a concursului „Pri- pompierilor". (M.B.)

MEXIC 3 6
16 iunie : Argentina — 

Uruguay (la Puebla), Bra
zilia— Polonia (la Guada
lajara) ;

17 iunie : Italia — Fran
ța (la Ciudad de Mexico), 
Maroc — R.F. Germania 
(la Monterrey) ;

18 iunie : Paraguay — 
Anglia (la Ciudad de Me
xico), Danemarca — Spa
nia (la Queretaro).

' *CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). „Am jucat

slab si trebuie să 'mulțumim Marocului pentru această calificare obținută in extremis", a declarat la sfîrșitul partidei Anglia — Polonia portarul selecționatei poloneze, Jozef Mli- narczyk. După cum se știe, echipa Poloniei s-a situat pe locul trei în grupa F și a obținut calificarea în optimile, de finală numă- rîndu-se' printre cele' patru formații clasate pe poziția a treia, -Rugat de soție să-și radă barba, atacantul ita

lian Sandro Attobelli a promis că-î va îndeplini dorința după primul meci în care nu va marca nici un gol I Deocamdată, Al- tobelli este lider al clasamentului golgeterilor, cu patru goluri înscrise, demonstrând o sete de goluri care face ca dorința An- toaneilei Altobelli să aibă șanse reduse de împlinire.In avanpremiera mult așteptatului meci R.F. Germania — Danemarca, la Queretaro s-au întîlnit selecționatele ziariștilor danezi și vest-germaiii, joc încheiat cu victoria lă scor a danezilor, cu 5—0.TINEREȚE. La Deva _ . , _desfășoară în săptămîna pentru concursul care urmează etapa județeană a concursului seții" al tinerelor Din Valea Jiului, ta ceasta întrecere a ei și feminității, pă ocupantele | locuri în faza pe tați, muncitoare și tehnico-inginerești întreprinderile și

lui ’ ■ în tranș-Petrila, înregistrările TV. circulă la Cîmpu1 "Tinere- Neag, precum și cele țea noastră, tinerețea Epo- convenție, pentru t.. cii Xleaușescu". La filmări portul miperilor și cons- ,Muncii, tinereții, frumu- vor participa peste 500 uteciste.a-hărnici- partici- primelor locali- i cadre din...... .. r........ . , instituțiile municipiului. (Al.H.)FILMĂRI. Marți, vor continua. Ia Petroșani și

municipiu.tineri din (Al.H.)O NOUĂ AUTOBUZ, ricani, în zona din puțului nr. 5 al l.M. lea de Brazi, au început lucrările unei noi autobuze.
vor opri

STAȚIE In orașul

biu — Transfăgărășan — 1 Bîlea Lac — Bîiea Cascadă — Curtea de Argeș— Rîmnicu Vîleeă — Go- | vora ---. Tg. Jiu. Filiala organizează excursii pe ori- » ce traseu din țară, la cererea colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi. (Gh.B.)
Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

defă-Uri-de tructorilor care își șoară activitatea câni și la Valea de Brazi. (V.S.) în
DEU- fata Va- EXCURSIE. Filiala OJT primește înscrieri pentru excursiile organizate pe Transfăgărășan, în perioada 8—10 august și 22-24 august. Se vor vizita monumente istorice și monu-In noua stație, mente ale naturii de autobuzele care traseul Petroșani —

de construcție a stații pentru
peSi-

I

particularitate.de
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face atît Tra-
Ioan IlUBEK

compun.scena : important dru-Demn de
la fapte o în-

TERRA SE DESTĂINUIE (XIII)

sale dacică la o oarecare Un zid format

se
€e înțeles are scena XIX 

a Columnei? (I)
LUMEA ÎNĂLȚIMILOR

■/ plantezi în sulul stincos, pilonii aib-negru, indicatoarele de traseuealizarea marcajelor 
Sr este un prim pas ** spre, crearea, aici, pe stîncile de cremene ale vârfului Piule pe trasee de mare complexitate, dar totodată una din cele mai pitorești plaiuri din împărăția sttncllar și jne- penișului a unei baze de antrenament a alpi- niștilor din toată Valea Jiului. Un traseu marcat cu eforturi, dar și cu dăruire de tineri sufle- țiști ca loan Crișan, Marin Mocăriiță, Iosif Krup- pa. Petru Dreguș, de minerii Gheorglie Iug'a, Ioan Lungu, Constantin Fulga, alături de ei . a- flîndu-se veteranii drumețiilor montane ‘ Aurel Bulă, Vasile Pollak, Ioan Ștefănescu.fost prima reușită. Vor urma alte trasee marcates p re v î r ful' Păpușa Custurii, șaua și vîrful Custurii, circul gla- ciar de la baza acestuia, apoi spre Piatra Iorgovanului și Cîmpușel. Noi marcaje, noi trasee deschise tui iști lor, în lumea mirifică a înălțimilor alpine.

•*>, acă iubești cu ade- | A vărat muntele tre- buie să-i ajuți și pe alții să-l cunoască și apoi să-l iubească, lată deviza, chiar din start, s-ar putea spune, a Celor 65 de tineri membri ai cercului de ' turism alpin „Retezatul" de la J.M. Valea de Brazi din Uricani. Cercul e tinăr, componenții ci sînt tot tineri și ceea ce e mai demn de reținut — tinerească le este și ambiția de afirmare, profesiunea de credință; să servească cauza unuia din cele mai frumoase sporturi speci- fice Văii Jiului — mețiile montane, remarcat este și faptul că de la proiecte și hăzuinți tinerii au trecut concrete. Dovada primă realizare de ceput de sezon estival: au marcat un traseu turistic de 2 ore, de la cabana Ruta spre una din mai frumoase zone pine din Retezatul Șeaua și ” " Sigur, nu-i în spinare pe cărări .. brupte, pe coase piloni metalici de cîțiva ntețri, saci cu ciment și. nisip, târnăcoape, lopeți, indicatoare de metal . Nu e ușor să ini-

' 8®
T

nuserâ unor prizonieri sau poate luptători romani că- ”, In fața cetății se iste 'un șanț, peste ca- în dreptul porții trece ’ ■ ‘ ' ar fisînt basore- in ves- . găsite permit asemenea

Utilizăm, după cum am făcut-o și alteori, numerotarea scenelor elaborată de un serios și harnic cercetător al Columnei, Rei- nach. Deși imaginile scenei în discuție sînt bine păstrate . chiar limpezi, au stîrnit de-a lungul timpului înfocate comentarii cu privire la elementele care
olată un roman, fără îndoială chiar împăratul, judecind după «Itenția respectuoasă a însoțitorilor care îl urmează, se găsește pe o înălțime, privește și indică ceva, întihzînd brațul drept. Subiectul atenției sale îl formează o cetate ridicată distanță.- din cinci, rînduri de blocuri bine fasonate, mărginește .incinta. Peste zid se pot - re la aceste ultime observa -o serie de ele- ' ‘mente care nu lasă nici o îndoială privitoare la a- partenența fortificației. Se observă ian cît lumnei) cic, un

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

zuți. In fața cetății găseșt re, î un podeț. Aceasta cetatea militară și destule elemente în liefuriic Columnei și tigiile care o identificare.Enigma de a- bia acum se : intreperetele cetății ridică două const ruc- zid scund.

de a- lemn lingă 1 un pradă -

(oși privitorul Co- un mare steag da- tUrn de locuință, țun imens rezervor pă confecționat din și încă ceva : chiar zid, în spatele său, steag roman căzut
de război și un număr de șase capete umane înfipte în vîrful unor pari; cu siguranță acestea aparți--

conturează privitor și se’ ții pătrate, cuîn interiorul fiecăruia gă- sindu-se două obeliscuri ascuțite, inegale ca înălțime. De asemenea, în imediata vecinătate a a- cestor misterioase construcții se înalță cinci coloane rotunde sugerînd un edificiu neterminaf. Opini- î lie specialiștilor cu privi-1 construcții sînt contradictorii. Așa de exemplu pentru Frohner ele nu ar fi altceva decît curse de- prins... lupi, iar arhitectul Dinu Antoneșcu le consideră. într-o lucrare, foarte recentă, drept „obstacole exterioare". Alți comentatori ai Columnei (Dai-, co viciu C., Daicoviciu H, — Columna lui Traian, Ed. Meridiane, București 1966) preferă să le ignore ne- găsindu-le o explicație. .•(Va urma)
Dr. \ iorel MORARU

Marcaje noi in Rete
zat, sau drumuri sigure 
deschise turiștilor Spre 
frumusețile mirifice ale 
muntelui.
Foto : Vasile POLLAK

Un personaj
;(CR°I

fugit... din carte
\1CA RIMATĂ)Aici sau în altă parte, PISTRUIATUL e. exemplupersonajele vestite că nu are tenul fin.le găsim ca îritr-o carte. : (Pentru că de două luni(Ca în cărțile,., citite). ...nu -găsim APIDERMIN).DON QL1JOTE, bunăoară. 1- ANTOMAS și-a distrus nerviicel cu morile de vînt echilibrul și auzuleste azi... NEM0T1VATUL, pentru că, de cîtva timpcu prezența „la pămînt". ■ ...foloseșțe-autobuzul.DON JUAN e printre noi, •SHERLOCK HOLMES, inwntivul I. sau mai clar, e... printre ele, fără de lupă măcar,Arei „CUceriri" frumoase caută niște-ambalajeînsă și... trei „pensii" grele. ...uitate pe trotuar.AVARUL, cel de pomină, îl găsim, așa „pe șest"," Puși pe o încăierare,CEI TREI MUȘCHETARI sînt iară, nu au săbii, n.au pistoaleîn varianta feminină ...dai' amendă tot luară....care nu vrea să dea „rest". De aceea ar fi cazulFAT-FRUMOS nu.i mai la .modă, . . fiecare personajs zînele l-au părăsit.Dar găsim.., FAT ILICITUL să rămînă-n... cartea lui, cu'fntrogu-i anturaj...cu o „LADA" și-un „OLTCIT". Mircea ANDRAȘ

Soluția problemei nr. 9

cele al-Mic, vîrful Piule. ușor să cari a- ,crestele stîn-

In zilele in care homini- craniul său, zii participau, în grupuri mici, la procurarea hranei. deseori aceștia încercau să comunice printr-o asociație complexă de gesturi și sunete care, mai mult locul tic.
Cu

1, deja boltit, creierul de 780—1300 cmc, erau prelucrate multe dintre problemele pe viața le ridică în moment, „U....... care orice. .Homo erectil s“sau mai puțin, țineau unui „1 imbaj". aîiten-timpul strămoșii noștri umani încep să consume din ce in ce mai multă carne, iar aportul prețios de proteine de calitate superioară are urmări destul de importante- pentru apariția umani-- . tații. Astfel, ; în Africa,considerată ca leagăn al geniului uman, apare „Homo erectus", probabil supraviețuitorul ramapite- cilor. Trecerea de la vechea tulpină a „preoame-- nilor" ,1a primul strămoș al omului de astăzi, a fost mult influențată de aptitudinea de a purta obiecte.Clima aridă și raritatea izvoarelor de apă, . a determinat pe „Homorectus" să-și însușească o nouă deprindere ■ Șl anume aceea de a căuta și transporta apa, fără de care viața devenea imposibilă. In
e-

era preocupat de găsirea j unor regiuni în care condițiile de viață să fie mult mai bune. Astfel, a- pare necesitatea deplasării întregii colectivități din Africa spre Asia sau ' spre actualul continent european. Nu este vorbă de ' dea- *kilo- ; metri într-o generație.Deplasarea spre nord, ’", cerea
o migrat ie rapidă, ei o deplasare lentă eu proximâtiv 50—100
în Europa boreală, găsirea unui mod în care se putea transporta focul ce fusese cunoscut odată eu aprinderea unei pă-

duri ' prin descărcările e- lectrice naturale.'*Marile cantități de oase, de diferite animale mari (sparte pentru a Ii . se .extrage măduva), găsite atît în Europa cît și în Asia, arată că strămo- șii omului erau vînători ■■'■iscusiți. Aceștia se pare că practicau vânătoarea prin hăituire și minarea animalelor spre rîpi și prăpăstii, sau poate spre capcane . făcute - intenționat în acest sens.La omul prim:tiv apare încetul cu încetul, ' aptitudinea, de a transmite experiența : însăși ; de la un individ la altul, de la o generație la alta. Mijlocul transmiterii îl constituie, < firește, limbajul. El a cimentat structurile sociale și culturale.
t'onf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

, A'.. --\if ■:c a.Fontainc

Joc aparent : l) ...Țoriun- <b pe coloana g. 2) Cld2 Jr ) ...Toriunde pe orizon- tma 2. 2) Cg3i1) ...d3. 2) De7_£Dar mutare de aștepta
re nu există.Soluția 1) Da6 zugzwang 
cu schimbarea tuturor maturilor.1) ...Toriunde pe coloana 2) De2 E1) ...Toriunde pe linia 2. 2) Dg6±-

1) ...d.3. 2) De6Xeste o încercare de a rezolva pro-CHRSAa albului blema, clar pe care negrul

o poate combate pe o singură cale. Totodată, cursa trebuie să fie mai vizibilă decîț soluția.. Metoda curselor utiliza- \ tă pentru mărirea difieul- mai trei simplă, ’•ursa maturilor.o cursă Soluția ei cuprinde indicarea cursei, calea de combatere și cheia eu variantele problemei. Pentru indicarea cursei și a modului de combatere se acoi dă două puncte.

tații soluțiilor este complexă, existînd posibilități: cursa cursa multiplă și cu schimbareaProblema nr. 10 aresingură

pentru cheie trei puncte, iar pentru fiecare din cele trei variante cîte un punct; se acordă încă două puncte oentru indicarea variantei aparente schimbarea matului soluție.POȘTA CONCURSULUI: Soluția ' mei nr.N. Goi a. Nițu. 1.• CristianGoia și N*

corectă a proble.8 a fost dată de. N. SbUchea, M.D. In’ • las-micnt ; N.I Sbuehea 78 pc„
M Nițu 73 pi.. I Munteanși D. Cristian 71 pc.

Muntean și

10. Constantin Ga
vrilov.Revista Română ele Șah 1931.

Alb: Ra4, Dg3, Nd5, Nf2, p.g.2 . .Negru: Rhl, Th2.Albul începe și dă mat în două mutări.
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Știați...La Palatul bleau din apropierea Parisului a. fost inaugurat un nou muzeu dedicat lui Napoleon ? * Acesta conține arme și alte obiecte a- mintind luptele purtate de. Bonaparte, documente politice și diverse • Obiecte care i-au aparținut, exponate se aflăporțelanuri de vres și chinezești.Pilier

ne, dar șe estimează Fontainebleau deține present cea mai mare lecție ;de acest gen. că
în

CO”

☆

Intre arme Se- mobi- daruri primite de Napoleon, picturi și . sculpturi. Sînt expuse, de asemenea, uniforme militare, portrete ale unor membri ai familiei lui Napoleon șj obiecte din colecțiile sale per? sonate.In. Franța există și alte muzee dedicate lui Napoleon, între care cele de la Malmaison și Compieg-

rare. de epocă,
... La- U niversitatea Sao Paulo a avut loc ceremonie în cadrul din o căreia a fost remisă reprezentanților tribului de indieni Kraos un obiect sacru: securea denumită„Kyire" ? timp de 40 ele ani, biect de muzeu la Paulo. După cpm mează oficialitățile liene, în curînd, în le indienilor Kraps, te în zona Goias, va avea loc o ceremonie de femi- bbiectului. Ceea ce remarcă este faptul că, momentul de față, in- 

sînt pe cale
Numărul lor 
numai V<-

secureaEa a figurat, ca o-Sao ihfor- brazi- sate- situa-
te: o ase îndienii Kraos 
de dispariție 
este acum de
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
în județul Brașov

Ceausescu

(Urmare din pag. I)Oaspeții au fost invitați să viziteze secțiile de mecanică fină, .mecanică grea, sculărie și 'de fabricație a carburatoarelor.Au fost analizate probleme legate de continua modernizare a unității, de ridicarea permanentă a calității produselor, de realizarea unor carburatoare competitive cu produsele similare fabricate de firme industriale cu tradiție în acest domeniu, cu consum redus de benzină și nivel scăzut de poluare, cu cheltuieli de producție minime.Pe parcursul vizitării secțiilor de producție a fost urmărit fluxul tehnologic de fabricație. Conducerea întreprinderii a informat despre studiul amănunțit întocmit pentru reorganizarea 'și modernizarea întregii unități, care cuprinde soluții de perfecționare a procesului de fabricație. astfel îneît să șc asigure creșterea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor și- sporirea eficienței economice la fiecare loc dc . muncă. Au fost prezentate, de asemenea, o serie de tehnologii moderne de fabricație aplicate în ultima manifestări de stimă

în ale

vreme, unele dintre acestea în premieră pe țară..Secretarul general al partidului a fost informat că întreprinderea a înregistrat, în primele cinci luni, o depășire importantă a producției pentru ex-. port, avînd asigurate comenzile la export pentru întregul an. Succesele obținute au permis unității să se situeze pe locul II pe ramură în întrecerea, socialistă desfășurată primele patru luni anului în curs.In. încheierea .. vizitei, adresîndu-se constructorilor dc mașini de la întreprinderea nr. 2 — Brașov, secretarul general al partidului i-a felicitat călduros pentru succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor de producție, pentru acțiunile întreprinse în direcția modernizării unității. și le-a adresat urări de noi succese în activitatea de ridicare continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, multă sănătate .și fericire.Vizita a continuat la 
întreprinderea de stofe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați, și aici, cu intensă bucurie, cu deosebită însuflețire, cu emoționante Și

prețuire. S-a ovaționat îndelung, s-a aclamat cu înflăcărare pentru partid și "secretarul său general. Numeroase muncitoare s-au apropiat de ■ tovarășul «.Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, o- ferindu-le cu căldură . buchete de flori.Intîlnirea secretarului general al partidului cu colectivul întreprinderii s-a constituit, din primele momente, într-o rodnică a- naliză a posibilităților de care dispune această unitate de a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce-i revin în anul 1986 și pe întregul cincinal.Au participat tovarășa Alexandrina Găinușe, ministrul industriei ușoare', alte cadre de conducere și specialiști.S-a subliniat că, pe primul semestru al anului, colectivul întreprinderii și-a îndeplinit principalii indicatori de plan. In continuare, au fost prezentate acțiunile întreprinse în direcția perfecționării producției. S-a subliniat totodată, că s-a reușit să se utilizeze într-o mai mare măsură și cu rezultate deosebite lina românească la țesături.In continuarea vizitei de lucru, desfășurată în cîte- va secții de bază ale uni-

tații, specialiștii au înfățișat preocupările și «succesele înregistrate în ceea ce privește valorificarea superioară a materiilor prime, folosirea într-o măsură mai mare a materialelor recuperabile și refolo- șibile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii întreprinderii, întregului colectiv să acționeze cu toată hotărîrea pentru creșterea mai puternică în următorii ani a producției, atît marfă cît și valorică, prin folosirea < mai bună a bazei tehnico-ma- teriale, a capacităților și posibilitățilorIn încheiere s-a o expoziție care oferă imagine elocventă a Uzărilor obținute de noscuta unitate brașovea- nă, a talentului și hărniciei oamenilor de aici.La plecare, secretarul general al partidului a a- dresat muncitorilor și specialiștilor prezenți mobilizatorul îndemn de a spori producția’ și de a ridica nivelul eficienței economice, de a-și aduce o contribuție crescîndă la dezvoltarea generală a țării, subliniind că experiența și tradiția acestui destoinic colectiv reprezintă garanția înfăptuirii cu succes a obiectivelor stabilite.

întîlnire
cu un grup de membri
ai partidului cu stagiu 

din ilegalitate

existente.vizitat o rea- cu-

Marea adunare populară din municipiul Brașov
(Urmare din pag. 1)ră se identifică, de mai bine de o jumătate de secol, cu lupta eroică a partidului pentru făurirea destinului nou, socialist, al poporului român.Tovarășul N ic o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu multă căldură manifestărilor de dragoste, stimă și respect ale brașovenilor.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu . tovarășa Elena Ceaușescu, în tribuna marii adunări populare au fost prezenți tovarășii Constantin Dăs- călescu, Silviu Curticeanu, miniștri, membri ai Birou- , lui Comitetului județean 

de partid, membri de partid cu stagiu din ilega- - litate, cadre de conducere, alți oameni ai muncii din întreprinderi și instituții brașovene.Marea adunare populară a fost deschisă de tovarășul Ion Radu, prim- secretar al Comitetului județean BraȘov al P.C.R.A luat apoi cuvîntul tovarășul Vaier iu Diacones- 
cu, director general al întreprinderii de autocamioane Brașov, Vasile Mihuț, membru,de partid din ilegalitate, Marioara Ojog, maistru, secretar al Comitetului de partid, președin-

tele Consiliului Oamenilor muncii de la întreprinderea de stofe Brașov și. Ioan Toma, directorul întreprinderii agricole de stat Prejmer. . .In continuare primul secretar al Comitetului județean de partid, a adresat, cu . aleasă; prețuire și : profund respect, rugămintea de a lua cuvîntul la această mare adunare populară, cel mai iubit fiu al poporului și partidului nostru, strălucitul gînditor și militant revoluționar, personalitate de excepțională valoare a lumii contemporane, secretarul neral al partidului, , _ ședințele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Intîmpinat cu vii șl în

delungi aplauze, cu însu
flețite urale și ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu cel mai viu interes și deplină aprobare, fiind subliniată. în repetate rînduri. cu puternice aplauze, cu entuziaste urale și aclamații.Marea adunare Iară din municipiul șov a luat sfîrșit atmosferă entuziastă, puternică vibrație tică. Zecile de mii de par-

ge- pre-

popu- Bra- într-o de patrio-

ticipanți au nou cu însuflețire, au scandat cu putere numele partidului și al secretarului său general.După marea adunare populară, a avut loc ceremonia oficială a plecării.O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Pionieri și șoimi ai triei, tinere și tineri oferit, cu dragoste și aleasă prețuire, buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Mulțumind secretarului general al partidului pentru vizita de lucru prinsă în județul primul secretar al tetului județean de partid, tovarășul Ion Radu, a exprimat, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din această parte ă țării, angajamentul ferm de a munci cu dăruire pentru transpunerea neabătută în viață .a și indicațiilor timpul acestei de lucru cupartidului și statului, pen-

ovaționat din

pa-au

între-Brașov, Comi-

orientărilor primite în noi întîlniri conducătorul
Inspectoratul silvic județean 

Hunedoara-Deva
organizează concurs pentru ocuparea, prin 

transfer în interesul serviciului, a următoarelor 
posturi vacante :

■ 1 post contabil șef Ocol silvic Petrila.
■ 1 post contabil șef Ocol silvic Petroșani. 
Concursul are loc în ziua de 20 iunie

1986, ora 10, la sediul Ocolului Silvic Petro- 
șani-

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
de Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare .la telefon 43275.

tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a-și spori buția la înfăptuirea rîrilor Congresului XIII-lea, la progresul prosperitatea țării.Tovarășul N i c o Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu au luat loc în* tr-o mașină deschisă, stră- bătînd din nou, în uralele și aplauzele mulțimii, marile artere ale municipiului Brașov.Vizita de lucru pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, timp de două zile, în unități industriale și agricole din județul Brașov se înscrie ca un niment de cea mai însemnătate în tor colective, a menilor munciiîndemnurile toare adresate ,

contri- hotă- i al Și
a e

eve- mare viața aces- tuturor oa- : brașoveni, insufleți- de conducătorul partidului și statului nostru au găsit, ca de fiecare dată, un profund e- cou în conștiința celor ce muncesc și trăiesc pe cuprinsul. județului Brașov, siimulîndu-le și mai puternic forțele și energiile creatoare.
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LUPENÎ — Cultural: Nea Marin miliardar.URIC A NI: C'întecele
mării

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Țapinarii; Uni
rea: Aripi de zăpadă; Pă- 
rîngul: Cobra se întoarce.PETRILA: Toate mi se întîmplă numai« mie.LONEA: Titanic vals.VULCAN - Luceafă
rul: Superman, I—II -

16 IUNIEPETROȘANI -■ 7 No
iembrie: Pilot de formulă unu; Unirea: . Dispariție misterioasă; l*a- 
i’îngul: Profetul, autul și ai delemi.PETRII.',. Toate mise întîmplă numai mie.LONEA: • Spectacol la Miraj.VULCAN - 

fill: Ostaticul.
la

Lucpafă-

■J;

COLEGîUL DE REDACȚIE; losil BALAN. loan DEREK Dorin GHI ȚA Ion 
MUSTAȚA. Simion POP — redactor șef. Teodor RL’SU — redactor set adjunct 
Tiberiu SPĂTARI).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit, la sediul Comitetului județean de partid, cu un. grup de membri, ai partidului cu stagiu din ilegalitate.Intr-o atmosferă . emoționantă, cei prezenți au ținut să exprime tovarășului Nicolae Ceaușescu pro funda satisfacție pentru a- ceastă întîlnire, care, le dă prilejul să-i transmită o- magiul fierbinte al membrilor de partid cu stagiu din "ilegalitate, să-i mulțumească din adîncul inimii pentru grija permanentă pe care o poartă dezvoltării județului Brașov, a întregii țări, fericirii și prosperității tuturor cetățenilor patriei.In cuvinte alese, parti- cipanții la întîlnire au pus în evidență sentimentele de profundă dragoste, de cea mai înaltă prețuire pe care comuniștii, toți oamenii muncii din Brașov, a- semenea întregului partid, întregului popor, le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu. In expresii în- tul României, cărcate de emoția amintirilor, cei care au luat cu- vîntul s-au referit, cu mîn- drie patriotică, la activitatea desfășurată de partid în anii grei ai ilegalității pentru împlinirea, celor rrfai nobile aspirații de dreptate socială, libertate și independență ale poporului, la puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, afirmată încă din . anii tinere- dului, a ținut să sublinie- ții, în lupta pentru înfăptuirea acestor idealuri.A fost evocat, în acest cadru, neuitatul proces al luptătorilor comuniști de la Brașov — moment crucial al luptei partidului pentru unirea eforturilor tuturor forțelor progresiste și democratice din țara noastră pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor muncii, pentru apărarea independenței și libertății patriei, împotriva pericolului fascist. Cei prezenți. între care s-au aflat și participant la acest moment memorabil al luptei partidului nostru, au ținut să elogieze în cuvinte emoționante activitatea plină de patos revoluționar, spirit de sacrificiu, de totală dăruire a tovarășului
LUPENI - Cultural:Hotel Central.URICANI: Clinele - e-lectronic.

rv

11,30 Telex... 11,35 mea copiilor. Tele; teca de ghiozdan (< 
Vizitatorii. 12,40 J\ populară (color). Album duminical (< 14,45 De ziua aviație merarii înălțimilor (<■<>-

Lu

Nicolae Ceaușescu, atitudinea sa eroică la proces cînd a reușit să schimbe caracterul acestuia, trans- formîndu-1 într-o strălucită acțiune antifascistă, devenind din acuzat acuzator al orînduirii sociale capitaliste, un apărător neînfricat al intereselor naționale supreme ale țării. Ei au arătat că singurul partid cu adevărat patriotic a fost partidul comunist, care a știut să lupte pentru idealurile poporului, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate și fericire.Participanții la întîlnire au dat o înaltă apreciere rolului pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu l-au avut în cadrul partidului înde luptă împotriva fascismului, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a patriei și, a- poi, în anii eroici ai edificării noii societăți, pentru triumful socialismului și comunismului pe păinîn-

anii

Cei prezenți au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu urări de multă sănătate și putere muncă, de tot mai succese în activitatea sacrată progresului prosperității patriei.Tovarășul N i c o Ceaușescu, exprimînd curia de a se intîlni cu vechi militanți ai parti-

de mari con- șil a ebu-
ze rolul comuniștilor, ritul lor de sacrificiu lupta pentru răsturnarea vechii orînduiri, pentru transformarea • revoluționară a societății, pentru independența și suveranitatea patriei. Doresc. a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă mulțumesc pentru desfășurată în partid, fiecare dintre i voastră, înainte și 23 August 1944, și să adresez îndemnul de i aduce în tribuția la ganizației partid, la tărîrilorXIII-lea al partidului, dezvoltarea societății noastre socialiste. Secretai ui general al partidului a urat tuturor multă sănătate și fericire.

continuarc activitatea județene înfăptuirea Congresului

activitatea de dunine;»- după vă a văConor-: de ho- ai la

lor). 19,00 Telejurnal 19,20 Țara mea azi (color) .Județul Brăila. 19.40 tarea României20,20 Film artistic. 
Povestea tinerei21,50 Telejurnal.

16 IUNIE

Cîn- (color). (color). 
Juana.

Telejurnal. 20.20 tefinico-științifie. Clima planetei.. 20,00Orizont(color).20,40 Tezaur folcloric (color), 21,00 Roman foileton (color). Zborul șoi
mului. 21,50 Telejurnal.

Redacția și admiifisliația ; Petroșani. sir Nicolae lîălccscu nr 2 t elefoane 41662 
secretarial 4I663 42464 secții.
lipâiul : lipogralia Petroșani, str. Nicolae Bău esciț nr. 2. telefon 41.165____________


