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al partidului

Moment istoric 
hotărîtor în 

destinul socialist 
al patrieiAstăzi se împlinesc 21-de ani memorabila zi cînd, în Capitala patriei, a avut loc deschiderea 'lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. In aceste clipe aniversare, de caldă și puternică vibrație patriotică, gândurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii se îndreaptă spre partid, spre secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui înțeleaptă și cutezătoare conducere România socialistă a făcut cei mai semnați pași pe calea progresului, dezvoltării multilaterale.Eveniment de excepțională însemnătate în viața partidului, a întregului popor, înaltul forum al comuniștilor care și-a desfășurat lucrările în vara anului 1965 a devenit, prin hotărârile adoptate, un moment de răscruce în noua istorie a patriei. Dînd expresie voinței unanime a comuniștilor, Congresul a ales în fruntea partidului, pentru a conduce destinele națiunii pe tovarășul Nicolae v ___________________:_________________
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e la Ceaușescu, revoluționar încercat și militant neobosit pentru împlinirea celor mai înalte idealuri și aspirații ale poporului român. Insușindu-și pe deplin o- rientărilc clarvăzătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul a e- laborat noua strategie a dezvoltării socialiste a patriei, întemeiată pe gândirea înțeleaptă a conducătorului care, într-un răstimp istoric scurt, avea să asigure înfăptuirea celor mai răsunătoare prefaceri din cîte a cunoscut milenara noastră istorie. In lumina orientărilor trasate, s-a acționat cu fermitate pentru transpunerea în viață a botărîrilor cu privire la dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a societății și forțelor de producție, modernizarea economiei naționale și a structurilor societății, organizarea științifică a conducerii și adîncirea democratismului socialist.
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(Continuare în pag. a 2-a)

Roadele 
hărniciei 
minerești

•Cu cantitatea ■ de cărbune extrasă în plus ieri, minerii sectorului II de la Lupeni au ridicat la peste 2200 de tone producția suplimentară pe luna iulie, cu- mulînd de la începutul anului 4500 tone de cărbune peste prevederi.In rîndul fruntașilor se numără ortacii din brigăzile conduse de Simion Rusu și Nicolae Vărzaru, care, în această perioadă, au reușit să crească în mod substanțial randamentele pe post, cu cantități cuprinse între 700 și 1200 de kilograme. O contribuție însemnată la obținerea acestor rezultate au avut-o și artificierii llie Dinică, Marcel Tărcău și Petru Biro.In paralel, se lucrează la pregătirea noilor capacități de producție, pentru menținerea liniei de front la un nivel care să permită depășirea sarcinilor de plan. (S.B.)

Construcții noi în orașul Lupeni.
l oto: Ovidiu PĂRĂIANU

însemnări de Reporter

Constructori de elită

Valea de Brazi

Mină model— In aceste zile cînd întregul nostru partid și popor sărbătoresc. aniversarea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., colectivul minei noastre se pregătește pentru un eveniment de mare însemnătate: .darea în exploatare a primului abataj frontal. Mjna Valea de Brazi, care va livra în curînd primele tone de cărbune, va fi cea mai tînără, dar și cea mai repi’ezentativă creație în domeniul minier a „E pocii NicolaeCeaușescu". O mină ce-și
* >

minauîncepe „cariera" într-un asemenea moment nu poate fi decît pe măsura cerințelor calitative formulate cu atîta clarviziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adică o mină model din punct de vede? re al dotării tehnice, al tehnologiei, al organizării și, se subînțelege, al ' gradului de . profesiona- litate a personalului.Relatarea aparține ing. Carol Schretter, directorul minei Valea de Brazi. Tot lui îi aparțin și precizările potrivit cărora,

pentru a produce la parametri prevăzuți, gradul de mecanizare a extracției tinerei mine va ajunge pînă la sfîrșitul cincinalului la 85 la sută, cel al lucrărilor de descinderi la 83 la sută, mina urmînd să funcționeze cu 7 abataje echipate ■ complexe mecanizate mare înălțime, să dotată cu combinederne cu atac frontal pentru forarea viitoarelor lucrări miniere. „In aceste condiții, este firesc, relata interlocutorul,

cu de fie rnor

procesul formării cadrelor minei să preocupe în cel mai înalt grad organizația noastră de partid, conducerea colectivă".La ce dimensiuni și ce implicații trebuie să aibă acest proces, l-am solicitat să ne definească directorul tehnic al minei, ing. Bujor Bogdan : „Formarea oamenilor pe măsura cerințelor unei mine ultramoderne, cum va fi a noastră, înseamnă să
Ioan DUBEKneca (Continuare în pag a 2-a)
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I Magazinul universal■ „Jiul", noul sediu al i Teatrului de stat „ValeaJiului", modernele am- | fiteatre și spații de învă- • țămînt ale Institutului de I mine, frumoasele blocuri I de locuințe din Petro- [ șani Nord — iată doar I cîtcva din obiectivele de I investiții care au prins I contur în ultimii ani, în- | magazinînd în ele inte- I ligență și profesionalism, | munca celor ce le-au dat I viață. Continuând șirul I acestor obiective, ce vor I dura în timp ca o măr-■ turie a mărețelor înfăp- I tuiri ale Epocii Nicolae I Ceaușescu, noul lio- I tel ‘ din Petroșani a- t trage' privirile trecătoru- r lui printr-o arhitectură 1 exterioară aparte. AiciI lucrările, au ajuns în | stadiul final, al ultime- I lor finisări, lntr-una din d imi neți le trecute ■ i-am întâlnit la parterul hote- I lului pe artizanii finisa- ' jelor în marmură. Șeful I formației montaj inannu- I ră, sing. Ludovic Cismaș, | din cadrul Trustului Ge- I neral de Antrepriză , Construcții și Montaje I Hunedoara ne-a vorbit, , cu v ă d i t ă mân

drie, despre meseria de rnontor de marmură, despre formația pe care o conduce și despre oamenii ei, specializați la o adevărată școală a calității. Facem cunoștință cu c î ț i v a dintre ei, la parterul noului hotel, unde se apropie de terminare montajul pardoselilor de marmură., Ioan Roca, Anton Roca. Izidor Roca, tată, fiu și un văr al fiului, sînt reprezentanții a două generații de lucrători în marmură. Ei au încheiaț recent montajele placajului de travertin de la parterele noilor blocuri de locuințe din cartierul Petroșani Nord. In palmaresul activității lor din ultimii ani se înscriu lucrări monumentale, durabile, cum . sînt noua clădire a gării din Deva, sediul agenției județene a C.E.C., hotelul turistic, de la Sarmizegetusa și multe altele. iViorel Chifor, șeful celor peste 100 de construc-
V.S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Generația „Epocii Nicolae Ceaușescu”

NOROC BUN, TINEREȚE!
In pagina a 3-a

EPOCA NICOLAE CEAUSESCU___________________________________________________ ______ ‘ ______ ____ .
' - EPOCA DE AUR A DEVENIRII NOASTRE

Două imagini cu semnificații economice s i sociale ale acestor ani -- Spitalul municipal cu policlinică ș i noua preparațic a cărbunelui din Uricani, în prag
<1e punere in funcțiune.
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Jiului
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T. SPĂTARU

Școala românească de matematică

Aspect de muncă de ta atelierul montaj

tot este de
fost scop.

_________________

(Urmare din pag 1)

în înfrumusețării au caracter de masă, categori- muncii,
ordonate de programe de autogospodărire și înfrumusețare, și amplificate de contribuția întreprinderilor și instituțiilor, e-

Moment istoric hotărî tor
Este cu adevărat impresionant bilanțul anilor rodnici cuprinși în epoca de aur a istoriei patriei, ce poartă cu îndreptățire numele conducătorului nostru. Pu* nînd accent pe continuarea și adîncirea procesului de industrializare socialistă a țârii, partidul a elaborat un amplu program de înnoire și ridicare a nivelului tehnic al tuturor ramurilor industriei românești. In centrul atenției s-a aflat și continuă să se afle ramurile extractive și de preparare a substanțelor minerale utile care asigură baza de materii prime și energetice a țării. Firesc, dezvoltarea cu precădere a activității din. marile centre carbonifere ale țării, din celelalte.icentre bogate în zăcăminte nțetalifere și nemetalifere, a condus la ridicarea pe trepte superioare a întregii vieți social-economice, proces complex însoțit de modernizarea edilitar- urbanistică a localităților și creșterea nivelului de trai:Concepută și înscrisa pe baze moderne, științifice, dezvoltarea multilaterală a patriei a cuprins ample înnoiri în toate domeniile vieții politice, economice și sociale. Incontestabil, este meritul secretarului general al partidului de fi elaborat, etapă de etapă, și . de a

asigurat transpunerea în viață ' a tezelor și noilor concepte ale dezvoltării multilaterale a țării în strînsă dependență cu experiența acumulată de colectivele muncitorești, cu noile condiții create și cerințele ivite pe plan economic. Semnificativă, în acest sens, este tocmai etapa pe care o străbatem în prezent, marcată de orientarea spre dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor economice ale țării, spre creșterea eficienței economice, pentru dobîndirea unei noi calități, superioare, în întreaga operă a construcției socialiste.Deschizător de orizonturi noi, luminoase, Congresul al IX-lea al partidului , rămîne înscris în istoria nouă a patriei ca piatră de hotar, moment de răscruce pe. t alon dezvoltării multilaterale. Strtas .iuțiți în jurul partidului, al iubitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încrezători în forțele. lor creatoare, oamenii muncii din întreaga j țară acționează cu devotament și dăruire patriotică pentru îndeplinirea obiec,- tivelor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, avînd neclintită convingerea că pe această cale România socia- • listă va obține noi și tot mai răsunătoa- 1 re succese în opera edificării societății socialiste 'multilateral dezvoltate și naintării ferme spre comunism.

Autogospodărirea 
problemă de In aceste zile de vară, cînd întreaga noastră națiune socialistă aniversează, prin noi și remarcabile înfăptuiri, împlinirea a 21 de ani de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, localitățile \ si se află în plină Oezvoltâre economică și socială, sti- ! mulînd participarea cetățenilor la autogospodărirea și înfrumusețai ca orașe-ș ■ lor. Această acțiune do larg și constant interes obștesc. este orientată de programele adoptate în luna ian nane în sesiunile consiliilor populare municipal, orășenești și comunale, precum și în adunările reprezentanților cetățenilor în care s-au stabilit, în baza Legii nr. 1 din 1985, stimele bănești și volumul de muncă ce vor fi . realizate în acest an.Acțiunile organizate scopul avut cuprinzînd toate ile de oameni ai elevii și studenții. Tot ce s-a înfăptuit pînă acum în acest domeniu al pndăririi și înfrumusețării poartă amprenta inițiâti- a perma- dintre depu- învei locuitorilor, nentului dialog consiliile populare, tați și cetățeni. Numai priftiu] semestru, din acest an s-au amenajat 100 000 mp de noi spații verzi, pes-

Constructori de elită *
(Urmare din pag I)I tori prezenți pe șantierul | noului hotel din Petro- . șani a ținut să-și expri- ț me îngrijorarea pentru!

și înfrumusețarea localităților 
conștiință a fiecărui cetățeante 30 000 mp alei, s-au e- fectuat reparații la 53,4 km de drumuri, s-au curățat și săpat 236 ha zone verzi și parcuri: In cartierele localităților s-a desfășurat o amplă acțiune de sădire a unor impresionante cantități de material floricol și dendricol : 22 000 trandafiri, 86 200 arbuști, 34 000

!n spiritul Legii 
1/1985

a videntiindu-se IACMM, IPSRUEEM, IUM Petroșani, ACCF, IPCVJ, minele Lonea, Petrila, Lupeni, U- ricani, Aninoasa și cea mai mare parte a școlilor și liceelor, elevii implicîn- du-se tot mai mult în viața socială a Văii Jiului.Pentru a se păstra ce s-a realizat necesară o atitudine responsabilitate civică, deoarece autogospodărirea este o acțiune permanentă, — punînd în evidență .spiritul gospodăresc al lo- . cuitorilor, dar și. al întreprinderilor care au create pentru acest In participarea cetățenească la autoconducerea, autofinanțarea și autogospodărirea teritorială au un' rol important deputății și asociațiile de locatari care trebuie să se consulte în mod sistematic cu locuitorii, să-i mobilizeze la îndeplinirea responsabilităților sociale ce revin tuturor oamenilor muncii din Valea. Jiului. Tot ce. s-a creat în prima jumătate a anului este necesar să fie nu numai păstrat, ci și amplificat cu același spirit . » acțiunile.cetățenești care au loc în ansambluri de locuințe. în jurul blocurilor, în instituții și întreprinderi. , ■

arbori ornamentali, 4600 bucăți rășinoase, 800 000 flori, în cea mai mare parte din serele locale, repa- rîndu-șe 21 de puncte gospodărești și 40 jocuri pentru copii. Rezultate mai bune s-au obținut la Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani. La Petrila și A- ninoașa, deși s-au făcut multe lucruri frumoase, mai sînt încă destule rezerve ■. nevalorificate deplin. E- forturile cetățenilor, dornici să creeze o ambianță plăcută și odihnitoare în împrejurimile blocurilor, în cartierele orașelor, co- ■ înnoitor prezent in

Școala românească de matematică s-a i remarcat și la cea de-a XX VII-a e- diție a Olimpiadei internaționale de matematică, desfășurată la Varșovia.Tinerii matematicieni Nicolae Beli, de la Liceul

de matematică-fizică nr. 1 din București, și Marius Dabija, de la Liceul de matern atică-fizică „ M i ha i Viteazu" din Ploiești, au obținut premiul I. Premiul II a fost decernat elevilor . Mihai Anițescu,, de la .Li-

ceul de matematică-fizică „Nicolae Bălceșcu" din Cfa- iova și Iulian Gnndeanu, de la Liceul de matemati- că-fizică din Cluj-Napocg 7 iar premiul III — elevului Dorin Bucur, de la Liceul de matematică-fizică „loan Slavici" din Arad.imperative ale minei în plină devenire este brigada lui Gheorghe Iuga, care execută galeria magistrală — cdloăha vertebrală a minei. In rîndurile ei cresc și se afirmă numeroși, tineri — Constantin Fulga, Mihai .Beres; loan Lungu — care au deprins pe viu, de la veteranii Gheorghe Iuga, loan Baron, Benone Avădanei, priceperea și destoinicia necesare obținerii avansărilor rapide. Unul dintre ei, Mitu Crăciun, a venit de 3 ani la mină, a parcurs repede treptele afirmării, iar faptele îl recomandă ca un destoinic șef de schimb. Ne-a declarat: „Brigadanoastră, la fel ca întregul colectiv al minei, este ca o familie, o adevărată școală, în care, beneficiind de un bun climat de muncă, avem toate condițiile să însușim în timpul cel mai scurt tainele meseriei de miner. Perspectivele de dezvoltare, exigențele sarcinile minei noastre, făurită acești ani glorioși ai „Epocii Nicolae Ceausescu", reprezintă pentru noi tinerii, abataj, împreună cu echi- un puternic imbold pentru pa maistrului Uie Amoră- fiței, brigada să se omo- genizeze, sa se șum-ze tno- ral-profesional pentru marea bătălie a cărbunelui.încă un nucleu unde cresc oameni pe măsura marilor

fieă numai după caracteristicile materialului ce cade din gaura de sondă, se formează un lot întreg de tineri sondori. In renumita brigadă de înaintare a veteranului Gheorghe Cercel cresc mulți mineri vrednici. Dintre ei s-a remarcat mai ales lăcătușul mecanic fon Tudora, tinâr

Gheorghe Scorpii-, pe elec- trolâcătușii Va'sile Citibu. loan Buzaș, Ștefan Leiter, Ioan Mărcuț, Iosif Sălin- dar, l.lie Airiorâriței, Pavel Munteanu. Deși sînt angajați plenar în realizarea unor obiective pe cît de complexe' pe atît de ardente, își consacră cu pricepere și perseverență e-

asiguri „din mers", adică 
i odată cu deschiderea noi- 
1 lor capacități și orizonturi.a minei, pregătirea personalului, perfecționarea lui profesională 'si morală, o- mogenizarea Im in formații de lucru, in colectivități capabile să-și ducă la îndeplinire misiunea în mod creator, atît în procesul productiv cit și în formarea viitoarelor conțin-, gehte de mineri și electromecanici". Tot în legătură cu dimensiunile și ritmurile acestui proces amplu și determinant, pentru destinul tinerei mine, ara reținut că în ultimul an, de amplificare a lucrărilor de deschideri, efectivul minei a crescut de 5 ori, acope-o- de lao-

de I)șabilă și dovedesc iscu- \ plan }
și-au, făcut un titlu ( cinste din a realiza lucrări . de calitate irepto-sință, du-șiț întîrzierea unor lucrări, ce le „Ritmul lucrărilor zde montaj a lambriurilor și ne-a spus: tovarășul Viorel Chifor — este mult mai scăzut decît la celelalte finisări. Solicităm și pe această cale celor z.de la IPL să accereleze ritmul de livrare a materialelor. Colectivul nostru va depune toate., strădaniile pentru respectarea termenului de punere în funcțiune’a noului hotel".Maistrul Petre Eva, coordonatorul oamenilor care execută lucrările de finisaje in lemn, resimte lipsa efectivelor. Se mai întîmplă că lam- briurile și alte materiale nu sosesc din fabrică la timpul stabilit pe șantier, la locul de muncă. Totuși, lucrările de finisaje înaintează cu fiecare zi; 7 . '.d.AFormațiile de constructori conduse de Ioan Pîr- vu și Dumitru Constantin (mozaicari), O p r i c ă Pulbere (zidari), Nicolae Brașoveanu (betoniști)

1 mvuiaj o „.tiuuiii| glasvandurilor
I
!
i

hărnicie, depășin •’ sarcinile de ■sînt încredințate ț
(zilnic.De cîteya zile, la soli-1 citarea Consiliului popu- i Iar municipal. Petroșani, 7 constructorii din cadrul! Antreprizei de construe- i ții căi ferate au trimis pe șantierul noului ho- ! tel, în sprijin, două dozere care ajută nivelarea terenului tiu finalizarea lucrărilor de sistematizare. Lingă hotel va fi amenajată o parcare pentru autoturisme și se vor construi alei carosabile, o curte dc serviciu pen- . tru descărcarea mărfu- I rilor. Constructorii nou-< lui hotel, oameni formați 1 la o adevărată . școală al calității, a cărei mărturie t viabilă o constituie o- 1 biectivcle de investiții ț îmbrăcate în marmura și ț travertin, își vor adăuga 4 în palmares. în eurînd, p ? nouă lucrare monumen- j taiă, care va dăinui peste ani ca mărturie a u- nei epoci bogate în înfăptuiri fără precedent.

bulla .pen-
4

* ■ rind intr-o gamă largă perații tehnologice, lucrările de deschidere rizontale și verticale, montaj electromecanic, la lucrările de . abataj. In cadrul minei funcționează deja 15 brigăzi de mineri, nuclee puternice în cadrul cărora experiența veteranilor mineritului Văii Jiului se îmbină cu elanul tineresc, al Unor tineri care cresc și se afirmă în însuși procesul complex al genezei noii mine. I-am notat dintre veterani pe .minerii Gheorghe Cercel, Doboș lanoș, Ioan Tămaș, Costa- che Zaharia, Dionisie Szocs, Nicolae Dinescu, Nagy, Constantin Ștefan
Bcrcea,

VQ

« ■ ■ ■ ■• • » • •• liitiii ■■■«**■>■ • a •«<••■««! a >■!»•« ■ •«<*nergiti formării schimbului de miine. l’rin grija lot, in fiecare compartiment, in fiecare specialitate cresc tineri — „stăpînii" de mîine ai minei, a instalațiilor ei complexe. Lingă David Borotea; specialist în întreținerea mașinilor de i încărcat și a instalațiilor pneumatice din subteran, 4 tineri au deprins această ..specialitate atît de solicitată la lucrările de deschideri. Lingă minerul Bejan, specialist în najareti traseelor deferate de mari lungimi, : a crescut și își desăvîrșește pregătirea tînărul Marius Pîșleagă. In echipa unui alt specialist cu mare experiență, sondorul subteran Pavel Munteanu, capabil să reconstituie o întreagă coloană stratigra-

loan atne- linii

cu o adevărată vocație pentru tehnica nouă.Unul din locurile de muncă cele mai „fierbinți" este primul abataj frontal al minei din panoul 1. blocul IX Nord. Abatajul e prevăzut să producă abia din august, dar brigada lui Gheorghe Scorpie s-a constituit de la 1 iulie, imediat după străpungerea de către brigada Gh. Saig'iu a suitorului de atac. A fost constituită tocmai, pentru ca, odată cu montarea susținerii și a combinei de
și ce stau în fața în

a ne face exemplar datoria, pentru a ne realiza ca mineri de care are ne- o pevoie mina și țara,1 cu cultură profesională măsura cerințelor de ultimă oră a tehnicii miniere".
iulie se preconizează o 
amplă acțiune de marcare 
a întregii rețele de trasee 
turistice din Retezat, des
fășurată sub egida Consi
liului județean Hunedoara 
al organizației pionierilor. 
Acțiune strict necesară, re- 
marcă revista, pentru a 

” reface marcajele montane.
Acțiunea va antrena, în 
afară de echipajele pionie
rești și echipe integrate 
în Salvamont, cercuri tu
ristice, formații Salva-, 
mont și toți drumeții și iubi
torii Retezatului. Toți do
ritorii să participe la mar-

care sc pot adresa Subco
misiei de marcaje cu se
diul la C.J.O.P. Hunedoa
ra — Deva.EXCURSIE. Filiala de turism Petroșani organizează două excursii peTransfăgărășan în perioada 8 -10 august și 22—24 august. înscrierile și informații, la filiala OJT. (A.T.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

cli în zonă Petroșani Nord se transformă deseori în- tr-un... lanț de terenuri de fotbal în care zeci de copii din blocurile modernului cartier „trag la poartă”. Oare sutele de copii din modernul cartier’nu ar merita terenuri de joacă adecvate. Terenuri virane sînt destule între blocuri.
CURSURI. Au început 

înscrierile pentru Cercu
rile tehnico-aplicative la 
clubul sindicatelor din Pe
trila, dactilografie, croito
rie, depanare radio-TV și 
altele. (Al. II.)

POPAS, Intrarea în Uri- 
cani va fi marcată de a- 
cum de un frumos popas, 
în curs de amenajare prin 
preocuparea edililor ora
șului. In perimetrul popa-i

Inuntiui om auiiiuasa — ■ . ; - ,vor beneficia de un lăcaș sulul> care va cuprmde ș( 
I de cultură complet reno- ° Parcare, se vor monta 
I vat, dotat cu .mobilier .nou, mese, scaune. 1 opasul mai 
I atît în sala de spectacole, dominat de un cap de■ •/in ■■■ un izvor.
I
I
l

MINERII din Aninoasa
bibliotecă, cit și în sala de jocuri distractive Noul mobilier a și sosit, în prezent lucrîndu-se intens la finalizarea sălii de spectacole a cărei inaugurare urmează să aibă loc cu prilejul Zilei minerului.

in care un izvor, 
proaspătă de mun- 
ostoi setea trecăto-

galerie 
eu apă 
te, va 
rilor.UNDE SE JOACA CEI MICI ? Odată cu sezonul estival și cu vacanța, mai ales, bulevardul Republi-

sur- ale
„A DOUA TINEREȚE A CĂRBUNILOR" este titlul unei deosebit de interesante cărți apărută în colecția „Cristal" a Editurii Albatros. Autorii cărții prind atît momenteistoriei, cit mai ales perspectivele diverse oferite de această materie primă economiei, societății. Un capitol întreg al cărții e dedicat paradoxurilor cărbunelui din Valea Jiului,
AFLĂM din recentul 

număr al revistei „Româ
nia pitorească", (nr. 7), că 
în ultima decadă a lunii

♦»-

I

J

z.de
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I
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I
I

Ii întîlnim pretutindeni. în abatajele și galeriile minelor, în halele uzinelor, pe șantiere, în amfiteatre, laboratoare, săli de clasă și atelicre-școală, în fabrici, veghind mlădițele patriei în cămine și grădinițe. înfrîngînd prin știință și dăruire tot ceea ce este vechi, perimat și aducînd, oriunde îi afli, entuziasmul, frumusețea, exuberanța, dar mai cu scamă, hărnicia.Sînt tineri ai Văii Jiului, ai patriei. Oameni crescuți la înalta școală revoluționară, socialismul. Sînt cei ce poartă cu mîndrie în inimi numele de „Generația Epocii Nicolae Ceausescu”.Iată-i surprinși de reporter în tumultul existenței lor. Crîmpeie de viață — ardente clipe în existența noastră co- “1 care ei, tinerii Văii Jiului, «profund implicați, își conjugă eforturile și energiile cu sensurile contemporane 
I

I

f aiLienie ui munistă în

ale verbelor a munci, a învăța, a cerceta. Iată-i surprinși deslușind tainele minelor, dar mai ales pătrunzând în adincul misiunii lor istorice, a face totul pentru a continua mărețele înfăptuiri ale părinților lor, cuceririle revoluționare ale întregului popor, pentru a ridica România în acest al 21-lea an al „Epocii Nicolae Ceausescu”, pe noi trepte de civilizație și progres, în drumul ferm al patriei spic edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în România.Celor pe care reporterul i-a întîlnit, acestei generații cU largi disponibilități creatoare — tinerii care știu să prefacă, cele mai îndrăznețe visuri prin fapte de muncă, în realități ale prezentului nostru socialist — minerească urare „Noroc bun „Noroc bun”, în muncă, „noroc bun” în viață, „noroc bun, tinerețe 1”.
• Peste 31 000 de ti

neri din 
poartă, cu vie 
patriotică și 
revoluționar 
de membru 
Tineretului

• Aproape 8000 de u- 
teciști muncesc cu ab
negație în abatajele și 
galeriile minelor pen
tru a da patriei cît mai 
mult cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.

Valea Jiului 
mîndrie 

entuziasm 
carnetul 

al Uniunii 
Comunist.

Generația „Epocii Nicolae Ceaușescu"

NOROC BUN, TINEREȚE!
e minerul Gheor- 

Sr ghe Marian l-am 
1 întîlnit deunăzi, în sala de apel a minei Petrila. Tocmai ieșise din abataj. Un bărbat suplu, cu privirea dă. înalt, arzîn-aici, 1981 de lui loan Buta, la sectorul III. Sînt, de fel, din Bacău și am venit aici pensă devin căsătorit, urmat Ușor eu și n-am

— Din ’77 lucrez lă mina Petrila. In am fost numit șef schimb în brigada loan Buta, la

tați. Vorba ceea... „După ploaie vine soare”. : In brigadă, alături de mine mai sînt 6—7 tineri. Bucurii ? Păi, bucurii avem în fiecare zi, că doar noi ni le facem, prin munca noastră.Marin Lupu a venit la mina Petrila din Mehedinți. Astăzi este miner'

despre o viața—- Vorbiți-ne zi frumoasă din dumneavoastră...■ — In 1977 am mit în partid. Aveam numai 20 de ani. A fi comunist înseamnă pentru miner a face totul pentru a fi in frunte. Să fii primul, să ai inițiativă, simț de răspundere, să te im-
fost pri-

tru că am voit miner. M-am am un copil, am treptele muncii, n-a fost, dar nici nici alții ca mine dat înapoi. Acum, pe măsură ce-âu trecut anii și am deprins mina, greutățile sînt mai mici,— Care a fost cea mai mare bucurie a acestui an pentru utecistul Glieor- gbe Marian ?— Brigada noastră are trecut în dreptul cifrei de realizări un plus de 1600 tone de cărbune. Sîntem un colectiv unit, nu ne descurajăm de greu-

Destine comunisteîn brigada condusă de Dumitru Leonte. Ne spune ; „M-am căsătorit și am venit la socri, Intr-Un- concediu. Am stat două săptămîni printre mineri și m-ăm hotărît să mai plec. Așa am miner, și încă nu ajuns un miner care poate să spună : „deși este un an mai greu pentru. mina Petrila, brigada noastră este ho- tărîtă să nu dea înapoi, să facă totul pentru a da cît mai mult cărbune, patriei". Avem cîteva sute bune de tone peste plan.

plici în viața colectivului, la mină, dar și în afara ei. Cele mai frumoase zile sînt cele cînd am mulțumirea lucrului bine făcut. Un comunist semnează acolo, în abataj, între ortacii lui, în fiecare zi, un angajament solemn al niei, un stă scris patriei.Pentrucel Marhan dinXI, ziua cînd l-am cunoscut a fost o zi cu totul deosebită. Discuția noas-

muncii și ome- angajament care în cărbunele datlăcătușul Mar-sectorul

tră a avut loc la mai puțin de 10 minute ce adunarea genei partid i-a acordat de comunist. încă în' obraji și privire fiorul acestui moment sărbătoresc. L-am ascultat vorbind, după adunare, despre acest eveniment. „Astăzi cînd comuniștii mi-au acordat toată încrederea lor, în adunarea generală, au spus despre lucruri care m-au ționat. Acum îi altfel pe cei care spuneau. Am fost primit în partid; Este cea mai zi din viață.simple, pot să pară mult prea obișnuitepot rosti și eu : „Este cea mai frumoasă zi din viață Destine paralele, destine comuniste, tineri a- flați la școala muncii, a hărniciei, bărbați cu priviri limpezi, bărbații care, în acest al 21-lea an a] devenirii noastre comuniste, sărbătoare ă întregului popor se afirmă pe noi trepte.

după ală detitlu) poartă

mi ne emo- înțeleg
frumoasăCuvinte
Dar le

Pe agenda organizațiilor U.T.C.

• 2500 de membri ai U.A.S.C.R., descifrează zi 
de zi, sub îndrumarea cadrelor didactice și a spe
cialiștilor din producție, în amfiteatre, laboratoare 
său în subteranele minelor, tainele cărbunelui.

• Liceele industriale miniere pregătesc zi 
zi noi cadre — muncitori cu o înaltă calificare 
o bogată cultură generală — pentru industria 
tractivă carboniferă din Valea Jiului. Aproape 
de cle\ i de liceu sînt uteeiști.

de
și 

ex- 
5000

Mu-• Costinești, Pîrîul-Rece, Moneasa, Izvorul 
reșului și celelalte stațiuni ale BTT reunesc anual 
zeci de mii de tineri aflați la odihnă după rodnice 
împliniri în muncă și învățătură. Printre ei, Ia loc 
de cinste, minerii Văii Jiului. *

D E F I M I RE

în se cu de

CUVINTUL DE ORDINE 
— PERFECȚIONAREACă peste 60 la sută din efectivul IUM Petroșani sînt tineri nu constituie o noutate. Ritmurile înalte care s-a dezvoltat și dezvoltă această uzină vechi tradiții, dar atîttînără prin noua ei misiune de mare răspundere — aceea de a făuri miniere moderne cerințele unităților nifere din Valea Jiului și din țară — nu se puteau și nu se pot atinge decît prmtr-o infuzie puternică de tinerețe. Tinerii mulți, predominînd în țiile uzinei, în etapele tărîtoare ale făuririi dernelor utilaje. Este resc în aceste condiții sub îndrumarea ției de partid, și perfecționarea profesională a tineretului să constituie o preocupare prioritară, atît a organizației U.T.C,, sindicat, cît și a conducerii uzinei.. Ca dovadă, în cursurile de perfecționare din . întreprindere sînt cuprinși 975 de tineri, peste" 200 urmează cursurile de policalificare, cursurile serale ale liceului industrial și ale Institutului de mine sînt frecventate de 300 de uteeiști.Alte date ce semnifică ariivitatca bogată a organizației U.T.C. din uzină i

utilaje pentru carbo-,
sînt sec- ho- mo- fi- ca orgâniza- pregătirea

tinerii și-au realizat integral — și primii pe organizația U.T.C. din municipiu —e planul economic annual, realizînd lucrări în sprijinul producției în valoare de peste 2.10 000 lei.Și încă un fapt ce denotă aprecierea . deosebită de care se bucură tinerii Uzinei : de la începutul anului, 25 de uteeiști au. fost investiți cu caiitatea.de comunist. Printre aceștia se numără Ion Avramcscu, Vasile Miclăuș, Corina Colțatu, Silvia Palco, Ioan Andraș, Ștefan Ion, tineri meseriași de valoare, xemple în producție și tivitatea obștească. - 
ENTUZIASM SI DĂRUIRE

IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEITinerii minei Aninoasa sînt prezenți unde este mai mare nevoie de ei, unde cere producția, prima jumătate a tinerii au prestat 1000 ore de muncă patriotică în subteran, iar din primăvară și în incinta minei, la executarea unor lucrări de primă urgență. Tinerii au lucrat la încărcarea în depozit, descărcarea în subteran și transportul pînă la locurile de muncă a materialelor necesare minerilor la front i plasă, stîlpi și grinzi metalice ; în mină au recuperat elemente de susținere

adicăIn anului peste

din luciârile miniere vechi; la suprafață au recuperat fier, cupru din cablurile deteriorate, ele însele recuperate din subteran. Cidată cu demolarea vechilor ateliere au lucrat la recuperarea materialelor refolosibile din zidurile dă- rîmate, la recupe irea bol țarilor în halda de steril etc. Planul economic al organizației ne informea- z c nst tin R doslav, secretarului comitetului U.T.C., a fost depășit astfel de 3 ori, valoarea lu

crărilor realizate de ute- ciști cifrîndu-se la 185 000 lei. S-au evidențiat tinerii Nicolai Toma, Florinni Nicolae' Tobă, Valentin Toma, Florin Țucâ, Florin Țigănașu, Ion Gogonel, A- lexăndru Apolzan Coclrea, 
Ștefai ' ței ’ t ii in R Dumitru, Constantin Clo- potaru, Vasile Oprea, toți din organizația 9 Tr. Constantin Cadar, Vasile Szolosi. Petre Munteanu, 
Mii ea Răd Vasile Mia din, loan Codri.ș din organizația nr. 8 suprafață.

Dan STEJARU

Uteciștii din Aninoasa la recuperarea unor mate
riale de construcții din vechipul atelier demolat.

Foto: Adrian POPA

„Care sînt trăsăturile definitorii ale tinerelor de la noi din întreprindere ? Entuziasm, muncă, dăruire. Sînt, .de fapt, trăsăturile unei întregi generații crescute și afirmate în întreaga viață economico-soeia- lă a patriei în acești ani de mărețe împliniri socialiste ale patriei, „Epoca Nicolae Ceausescu”. Sînt cuvinte cu care Vatica Do- garu, secretar al organizației de partid din schimbul A — ni le-a spus în timp ce vizitam împreună întreprinderea de ții din Vulcan.O întreprindere uncie muncesc oameni neri, în majoritate In ateliere mîinile
confec-tînără, ti- femei. înde-care știumînatice, mîinile șă pună gingășie că aleargă parcă, utilajele. Simți tea muncii, simți tinereții. Formația de lu- 

cru 8.1 este al< t lit i în exclusivitate din tinere, sub .10 de ani. Formația 7A — 90 la sută dintre componente sîrit sub 30 de ani.Și. firesc, în fruntea lor,tinere.. Vatica Do'garu, secretarul organizației de partid este deja ajutor de maistru. Am întrebat-o dacă nu îi este greu să rezolve atîtea probleme.„Lucrez cu 45 de femei, iar în organizația de partid sîntem 80. învățăm una de la alta, colaborăm 
te sit tații cNe-am continuat Lîngă una dintre Elena Șoavă, confecționai- mașinist. „Ce înseamnă responsabilitate muncitorească, pentru dumneata Eleni Șoavă?“. Responsabilitate! Pentru noi. tinerii. înseamnă să fii stăpîn pe tine

in mun- mînuind febrilita-lu- în ti nere,7.Alor, se- de de

vizita, mașini.
Elenatinerii, inseam- stăpîn pe rine, pe ceea ce faci, să-t: împlinești ainduri e. să v- ‘■uraj. indiferent 'le m.j- ■’icnf An.'i E’en.-- Suavă

ne vorbește de soțul ei, Victor, miner la I.M-. Vulcan, despre ceea Ce și-au propus să realizeze împreună. Sînt' doar la începutul _ vieții. Lîngă o altă mașină. Sica Iosif, confecționer-mașinist, în formația 7A. Ii cerem o definiție a feminității. „Un lucru deosebit, sîntem mîn- dre de el și vrem să-l păstrăm, Trebuie să. fim mereu drăguțe, amabile. Și tot de feminitate ține și a fi mama”. Cînd băiețelul meu îmi sare în brațe, a- tunci cînd ajung acasă, în- trebîndu-mă, mi-ai dus mămica U. mă unica mămică adaugă Elena Șoavă, băiat sau o fetiță înseamnă să muncești de două ori, odată pentru,, el, odată pentru tine. Toate planurile care ni le-am făcut și pe care nu le-am realizat le vom împlini prin ei, copiii”. Gînduri, oameni la datorie, tinere în frontul muncii, soții de mineri, mame, oameni a căror principală calitate esțe a- ceastă permanentă implicare, stare de spirit — tinerețea.La Întreprinderea de confecții _din Vulcan sînt peste 300 de tinere ; o medie de vîrstă de aproximativ 25 de ani. „Știți, mi s-a adresat cretarul comitetului partid, Victoria Roșea, n-am întocmit încă nici dosar de pensionare”.O întreprindere tînără, . cu oameni tiheri, la fel de tineri, precum tinerețea comunistă a patriei. în acest al 21-lea an de la istoricul Congres a] IX-!ea al partidului. o Epocă de aur. făurită de îr,‘r>~ »‘l cx.O'r i-cw.-uces-ea rcs-ric-uiEi. s et-î'a'ui -Aumv-răsu] Nicolae

a- simt clin lume, Un

se-de noi un

Pagină realizată de Ilorațiu AI.I.X XNDRESCU
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S-an încheiat 
lucrările Conferinței 

de la StockholmSTOCKHOLM 18 (Agerpres) — In capitala Suediei s-au încheiat lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.Negocierile au reușit să contureze trăsăturile principale ale viitorului a- cord, rămînînd, totuși, de soluționat, pentru ultima rundă, numeroase complexe probleme..In domeniul nerecurge- rii la forță și la amenințarea cu forța au fost convenite, cu titlu ’ preliminar, texte de acord care reafirmă sau întăresc angajamentul statelor participante de a întreprinde noi acțiuni concrete meni-

și

te să permită obținereă progrese.Cele treizeci și cinci deCele treizeci și cinci de state participante au convenit să continue consultările neoficiale pentru degajarea unor noi posibilități de compromis, astfel îneît următoarea sesiune să se poată încheia la 19 septembrie cu un acord substanțial asupra unor măsuri care să întărească încrederea și securitatea în Europa.România a participat activ, alături de alte state prezente la negocieri, la căutările și eforturile îndreptate spre apropierea pozițiilor și găsirea unor soluții de compromis, care să permită realizarea unui acord la conferință.

Poziția României fața de 
militarizarea spațiului cosmicGENEVA 18 (Agerpres).— Conferința pentru zarmare dc la Geneva continuă lucrările, atît ședințe plenare, cît și organe de lucru și negociere asupra unor prooie- me specifice.Una din problemele prioritare o constituie prevenirea cursei înarmărilor în spațiul extraatmosfe- ric. In cadrul comitetului special pentru examinarea acestui aspect, delegația țării noastre a relevat necesitatea ca, în a- bordarea întregii proble-

FILME

0 nouă experiență nucleară a SilWASHINGTON 18 (Agerpres). — In pofida protestelor opiniei publice americane. și internaționale, care se pronunță cu hotărî- i ' re pentru prohibirea tes- î telor nucleare, Statele Unite au efectuat, la 17 iulie, pe poligonul din deșertul Nevada, o nouă experiență nucleară subterană. După cum relevă agențiile AP și UPI, aceasta a fost a șaptea experiență nucleară anunțată de S.U.A. în anul în curs și a 14-a de cînd U.R.S.S. a instituit, în

luna august 1985, moratoriul unilateral asupra testelor nucleare.Dispozitivul detonat a avut o putere cuprinsă între 20 și 150 kilotone, fiind de aproximativ 11 ori mai mare decît bomba a- runcată asupra Hiroshi- mei, la 6 august 1945 (13 kilotone). Explozia a generat o mișcare seismică măsurînd 5,6 grade pe scara Richter, resimțită la Las Vegas, la 160 km depărtare de poligonul din sudul Nevadei..

de-iși în în
matici a spațiului cosmic, să' se pornească de la principiul potrivit căruia a- cesta constituie un patrimoniu comun al umanității, rezervat exclusiv utilizărilor pașnice. S-a subliniat că intensificarea măsurilor de militarizare a spațiului cosmic este de. natură să sporească riscul unei catastrofe nucleare, iar orice folosire abuzivă a Cosmosului, fără nici un control, reprezintă un grav pericol pentru însuși echilibrul ecological planetei noastre.

FILMEPETROȘANI - 
iembrie: Hangar 
rea: Ciuleandra; 
gul: Noi, cei din tîi, I-II.LONEA: Bunul - meu vecin Sam, I-II.VULCAN; Superpoli- tistul.LUPENI: Oaspeți de scară.. ‘ -URIC ANI: Marele premiu.N.R. Eventualele modificări survenite în programarea filmelor ■ aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

7 NoPETROȘANI - 
iembrie: Hangar 18; Uni-
rea: Ciuleandra; Parîn-
gul: Noi, cei din linia în-tii, I-II.LONEA: Bunul -vecin Sam, l-II.VULCAN:țistul. meuSuperpoli-LUPENI: Oaspețiscară. deURIC ANI: Marele pre-miu.N.R. Eventualele modificări survenite în pro-gramarea filmelor aparțin întreprinderii Cine-matografice Județene Hu

LUCRĂRILE SEIMULUI 1?.P. POLONE18 (Ager-VARȘOVIA preș). — La Varșovia au avut loc lucrările Seimului R.P. Polone, care a a- probat Raportul cu privire la realizarea bugetului de stat pe 1985 și a balanței de plăți, precum și Raportul privind înfăptuirea planului de dezvoltare a economici naționale pe perioada 1983—1985.

In cadrul dezbaterilor s-a relevat că, în ansamblu. au fost realizate sarcinile în industrie și a- gricultură. Venitul național a crescut în această perioadă cu 15,7 la sută.Seimul a aprobat unele schimbări în componența Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, informează agenția PAP.
Agendă energetică

i

nedoara.
TV.13,00 Telex. 13,05 sfîrșit de săptămînă. (parțial color). 14,45 Săp-

NOROC

La

tămîna politică. 15,00 închiderea programului. 19,00 Telejurnal." 19,25 Congresul marilor deschideri înnoitoare (color), Partid eroic al unei țări de glorii — documentar. 19,45 Cinstind Congresul IX, sărbătorim o țară (cbldr). Spectacol muzical - literar - coregrafic dedicat celei de-a 21-a aniversări a Congresului al IX-lea al P.C.R. 20,15 Film artistic: 
„O lumină Ia etajul zece", (color). Premieră TV. Producție a Casei de filme Unu. 21,50 Telejurnal. 22,00 Concursul de cînte- ce muncitorești, patriotice si revoluționare organizat de UGSR, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor și Radiotelcviziu- nea Română (color). Se- lecțiuni din Concertul de Gală al laureaților. Muzică ușoară.
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Constantin Cioloboc l (HI) 8 932) le-au fost reținute permisele de •conducere, în vederea suspendării, ocazie eu care adepții lui Bachus au fost sancționați contravențional. Acum, la vreme de... post la volan, înghit în sec...Ignorînd • ' indicatorul „Lucrări în' partea carosabilă", conducătorul auto amator Gheorghe Schitiu (2 GJ 822) nu a redus viteza pînă la limita evitării oricărui pericol, pe o porțiune a drumului aflat în reparații, din Defileul Jiului. Lipsa de prevedere a dus la coliziunea autoturismului cu autobasculanta 31 TM 9946, din care tocmai se descărca asfalt necesar plombărilor. Autoturismul a suferit multiple avarii, din fericire cel aflat la volan și soția lui s-au ales doar cu mici zgîrieturi. Norocul, și ghinionul face

, AUTO.,. DEPĂȘIREAu căzut în culpa ne- respectării prevederilor regulamentului de circulație, privind depășirea altor autovehicule, Mihai Galiță (1 HD 7842), Cornel Chiș (3 HD 2149) și Iuliu Dobri- șan (21 HD 3942). Pentru o bună perioadă de timp, cei trei conducători auto corigenți se vor întrece într-o asiduă competiție de... autodepășire teoretică.
☆

Duminică, 20 iulie a.c., 
au dreptul de circulație au- . 
toturismele 
personală 
sub număr CU SOȚ.

Easuîn următorii cinci ani, va fi a doua mină de prafață ca mărime din regiune, după cea de la intrat
BEIJING (Agerpres).: A- nul viitor vor începe lucrările pentru deschiderea unei mine de cărbuni la .suprafață, la 30 kilometri Sandaoling, care a de orașul Urumqi, capita- în producție în anir ’70. la regiuniiautonome Xinjiang Uygur, informează agenția China Nouă. Mina Tiechanggou va avea o capacitate de producție a- nuală de 1,5 milioane tone, după încheierea lucrărilor

Realități social-economice 
din țările în curs de dezvoltareBRAZZAVILLE (Agerpres). In R.P. Congo, investițiile sînt orientate primordial spre mari obiective economice și sectoare vitale ale economiei și transporturilor. După cum informează agenția ACI, în domeniul comunicațiilor s-au realizat modernizarea căii ferate principale pînă la ocean și amenajarea aeroportului . capitalei țării, Brazzaville.

☆COTONOU (Agerpres). Potrivit datelor oficiale publicate la Cotonou, în ultima campanie agricolă în Benin Sjgau realizat pro- 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 1• ■■ •
I

I
I

Se apreciază că în zona din jurul orașului Urumqi se află rezerve certe de cărbune de 7 miliarde tone, din cele 18,3 miliarde ' tone în întreaga regiune.LAGOS (Agerpres). Recent, a fost inaugurată o- ficial cea mai importantă centrală termoelectrică din Nigeria, și, în- același timp, cea mai mare din întreaga Africă de vest. Amplasată în diviziunea addin va
omul. ri arsînt cum și le

, __

proprietate 
înmatriculateINplasată în diviziunea ministrativă Ikorodu statul Lagos, centrala fi formată din șase unități cu o putere generatoare totală de 1320 megawați a- nual. întregul complex va lucra la parametri maximi, începînd de anul viitor și va furniza energie electrică în . întreaga țară, precum și în unele state învecinate, între care Niger, ■ .BERNA (Agerpres). In Elveția a fost pus la punct un sistem complet independent de iluminare a străzilor — folosindu-se e- nergia solară — relatează publicația „Swiss Economic News".

vremeconducători auto, pude caniculă,cuîri-zboruri, comparativ 14 032 în 1980. Pentru 
_____ ,  ,_____ _ . . , |il i infrastructurii ducție mai mare cu 10 la și dotarea cu noi ^aparate sută, la păioase cu 7 la sută, la legume cu 30 la sută, iar la plante textile cu 10 la sută. ■ ☆AMMAN (Agerpres). Societatea iordaniană de transporturi aeriene, „ALIA", a transportat în cursul anului trecut 1,57 .'milioane pasageri, față de 1,1 milioane în 1980 ‘ ~tone mărfuri (27 544 în 1980). Avioanele pe liniile interne și inter-

ducții spprite față nul trecut. Astfel, reale, s-a obținut de sezo- lao ce-pro- treținereaau fost alocate 588 milioane dolari — informează ziarul „Jordan Times’1.Islamabad (Agerpres). comunicat al . Agriculturii înPotrivit unui Ministerului din Pakistan, sezon agricol trat cea mai de grîu din istoria țării — 13,3 milioane tone, mite agenția ADN. Recol- _____ _ ________ ______ ța, estimată anterior, era naționale au efectuat 16 262 de 12,5 milioane tone.

La unii țini la număr, dar din păcate există și o asemenea categorie, își potolesc setea cu.., tării, ureîndu-se - apoi la volant Pentru a pre- “ ’' ale ale Ște-
și 47 613 tone aflate

actualul s-a înregis- mare recoltătrans-

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșaniveni urmările nefaste unor astfel de curse iresponsabilității, lui fan Hora (2 HD 9698)

Soția si fiul urează scutn-
• • ■ — ~ ’ f cusi59 pe numele Szabo Ferencz, eliberată dc Energo Construcția Parpșeni. O declar nulă. (8517)PIERDUT plasă (modernă) cu două umbrele și o pereche pantofi. Găsitorului recompensă. Adresați administrației: (8520)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Balint Mircea, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8519) . ' .

pului lor Pițec Rudolf ocazia ieșirii la pensie a împlinirii vîrstci de ani, multă sănătate și tradiționalul „La multi' anii". (8530)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele C'osmă loan, eliberată, de Prepa- ratia Coroești. O declar nulă. (8525)PIERDUT autorizație de transport nr. 33(505.3 pentru autobasculanta 36 B 8139
ln trecere prin Petroșani

ANUNȚURI

Ovidiu PARAIANU

COLEGIUL DE REDACȚIE: lostl BĂLAN lean DUBIK Dorin GHEȚA fon 
MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor șei. Teodor RUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPATARU.

Miercuri, după orele amiezii, a poposit în municipiul nostru, expediția pionierească „Floarea prieteniei", organizată de Consiliul județean al pionierilor Covasna.Membrii expediției, pionieri în vîrstă de 11—15 ani și-au propus să străbată -.următorul traseu : Sf. Gheorghe — Odorhei r- Sighișoara — Sibiu Alba Iulia — Deva — I nedoara — Petroșani Tg. Jiu — Rin. Vi!cea —- Sf. Gheorghe, aVînd biectiy cunoașterea nlUseților patriei, a rcțelor înfăptuiri grandioasei epoci „Epoca Nicolae Ceaușescu",împreună cu conducă^ torul expediției prof. Ste- lescu Stelian, pionierii au vizitat Muzeul mineritului și alte obiective turistice -din Valea Jiului. Cei 65‘ de membri ai expediției pioniere „Floarea prieteniei" apreciat frumusețea hi lor cartiere de locuințeA doua zi, caravana cicloturistică si-a continuat drumul.

DE FAMILIE

Consiliul municipal aj sindicatelor 
fund dispariția prematură a celui care 

BUCIUMAN NICOLAE.. 
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

ziarului.

regretă pro- 
a fost

(8531)

ML 5 ĂK-
(1 ' ;;13 -s v I a’?-

fe l

•* ■
3? <* . y 7^*^. jTȘ: «7?

Scurt popas in Petroșani.

Coțectivul de oameni ai muncii din cadrul sec
torului investiții LM. Livezeni, marcați profund de 
greaua pierdere a celui care a fost tehnician . 
WȘ": BUCIUMAN NICOLAE . 7
aducem un pios omagiu și adresăm sincere condo
leanțe familiei îndoliate. (8526)

Colectivul CLF și ICSLF este alături de colega 
Simina, copleșită de dureroasa pierdere a scumpului 
său sot A . ■ L* .. AA-’-U

BUCIUMAN NICOLAE
Sincere condoleanțe? (8524). a-«1?
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