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NICOLAE CEAUȘESCU 
în Spania 

întllnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo 

și tovarășa Carmen Menendez Carrillo

A

»

LA I.M. VULCAN

In intimpinarea cetei de-a 35-a
aniversări a eiiberării patriei

de sub dominația fascistă
■ .. ■ ■

Se introduce un nou
complex mecanizat

La sectorul VII al 
I. M. Vulcan a început 
montajul unui nou com
plex mecanizat de tăiere 
și susținere pentru stratul 
18. Organizîndu-și supe
rior activitatea, formațiile 
oare participă la introdu
cerea noilor utilaje de ma
re randament au reușit să 
termine în 
puțin cinci 
tul pieselor 
astfel Incit 
tul decadei 
iunie se va încheia monta
jul complexului, iar noul 
abataj de mare capacitate 
va intra în funcțiune.' 
(Gheorghe I’opescu)

devans cu cel 
zile transpor- 

componente, 
pînă la sfîrși- 
îfttîi a lunii

Indici superiori în 
funcționarea 

utilajelor

La toți indicatorii teh
nici de folosire a utilaje
lor în activitatea de cons
trucții și montaj, colecti
vul S.U.T. Iseroni al 
LC.M.M. a obținut, de la 
începutul ..anului pînă în 
prezent, substanțiale de
pășiri. Astfel, la coeficien-. 
tul de utilizare a parcului 
de mașini depășirea indi
celui planificat este de 3 
la sută, iar la ;,tone trans
portate!4, de 2 la sută.

Șapte întreprinderi miniere 
cu sarcina zilnică depășită

Avînd în față sarcinile trasate de Hotărîrea 
mițetu'lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
vi're la aniversarea : a 35 de ani de la eliberarea 
triei de sub dominația fascistă și îndemnurile mobi
lizatoare desprinse din cuvin tarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru din 17—18 
mai a.c., colectivele miniere din Valea Jiului își in
tensifică eforturile pentru transpunerea în viață a 
masurilor politico-educative și tchnico-organizatorice 
menite să ducă la SPORIREA PRODUCȚIEI FIZICE 
DE CĂRBUNE. Iată rezultatele din 22 mai:
• Acționând ferm în 

spiritul comandamentelor 
politice amintite, ieri, Ia 
bilanțul zilei precedente, 
șapte colective miniere — 
Dîlja, Petrila, Vulcan, A- 
ninoasa. 
Uricani

Lonea, Lupeni și 
au extras

Co- 
pri- 
pa-

semnate cantități de căr
bune peste prevederile 
nice.

• In primele două 
lucrătoare ale decadei 
III-a a lunii mai, în com-

zil-

zile
a

Marți seara, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu 
s-au întîln it, la Palatul 
Aranjuez, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Co
munist din Spania, și so
ția sa, tovarășa Carmen 
Menendez Carrillo.

Tovarășul Santiago Car
rillo a salutat cu deose
bită căldură pe. secretarul 
general al Partidului Co
munist Român pe pămîn- 
tul Spaniei și a exprimat

satisfacția sa pentru mo
dul cum se desfășoară vi
zita. El a apreciat că a- 
ceastă primă vizită a unui 
conducător d intr-o țară 
socialistă în Spania cons
tituie un eveniment poli
tic de însemnătate istorică, 
ce servește intereselor po
poarelor român și spaniol, 
dezvoltării relațiilor • pe 
multiple planuri, dintre 
Spania și România, dintre 
Spania și țările socialiste, 
cauzei securității și colabo
rării în Europa și în lume. 
Această vizită, a subliniat 
secretarul general al P.C.S., 
a fost și este urmărită cu

profundă simpatie șl deose
bit interes de către oame
nii muncii din Spania.

în timpul Convorbirii, 
s-a efectuat o informare 
reciprocă privind activita
tea și preocupările 
două partide, 
s-a reali 
larg schimb de 
supra situației 
două țări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere evoluției rela
țiilor dintre cele două par
tide, subliniind importan-

celor
Totodată, 

lin 
a- 

cele

za t
păreri 
din

(Continuare în pag. a 4-a)

Oaspeți
Miercuri, în cea de-a 

treia zi a vizitei de stat 
pe care o efectuează in 
Spania, președintele Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceausescu au 
oaspeții de onoare ai 
șului Valencia.

împreună cu șeful 
tului român s-au 
tovarășii Gheorghe
prea, Nieu Ceaușescu, al
te persoane oficiale româ
ne și spaniole.

fost 
ora»

sta- 
aflat

O-

ai orașului
Situat pe coasta răsări

teană a Spaniei, port la 
Marea Mediterană, Valen- 

de 
ce!

Valencia

(Continuare în pag. a 2-a)

Decretul Consiliului de Stat privind

stabilirea orei oficiale de vară
-   ■■ ■ 1 1  ————■  ■" -----——-•. • /if- •

cia, cu o populațfe 
700 000 locuitori, este 
de-al treilea oraș al ță
rii ca importanță economi- 
eo-sociajă, după Madrid și 
Barcelona. Economia Va- 
lenciei și a zonei încon
jurătoare este complexă : 
industrie siderurgică, cons
trucții de automobile și 
material rulant, de mobi-

lă și textile, întinse pod
gorii și plantații de citrice. 
- Considerată că uni eve
niment important în viața 
orașului, sosirea președin
telui Nicolae Ceaușescu. 
a tovarășei Ele na 
Ceaușescu a fost așteptată 
cu viu interes de oficiali
tățile și populația din Va
lencia.

■ (Continuare m pag. a 4-a)

Noi și valoroase premise 
pentru economisirea 

^ energiei electrice 
Acțiune de mare răspundere 

pentru întregul colectiv 
al I. U. M. P.

V

I

Se aud vorbe despre ei, 
unul din întuneric zicea că 
„fiecare are cite o „mus
că", iar Budiliceanu un 
stol întreg1!. S-a ferit de 
lumina noastră, ca de tă-

mai puțin de 2 ani. Cei 
bătrini sînt „os" de mineri, 
cu multi frați și rude în 
subteran. Ei mă ajută să 
înțeleg că breaslă mineri
tului a devenit o castă,

Cum se scoate noaptea 
din cărbune...

Schimbul condus de minerul I. Moszes din brigada St. Gantz de la I M. Vulcan.
•

—" De după ulucele de în
tuneric, căștile lor lumina-

■ te, rotindu-se-n direcții di
ferite, par faruri pe ma
lurile mării)- fascicolele se 
întretaie, fulgerind armă
turi. Mă frec uimit la ochi, 
parc-aș fi ținut spre soa
re un ciorchine de lumi
nă, îmbătat, de știutul must 
limpede, BudulipeȘnu sari 
Budiliceanu, n-ani aflat 
care-i numele corect, nu e 
în abataje, fiindcă brigada

r. lui are două, cel vechi și 
l cel nou. L-a scos cu forța, 
i azi-dimineață. ‘ tinărul 

giner Alexandru Blaj. Du- 
r pă 24 de ore de subteran. 
I Nu-i nici Ioachim, frate-său 

nici „Tăticii", adică Balaș, 
cel care ii adusese ultima 

i oară mîncare. Ioachim e 
mai mic, n-are ea Ion 32 
de ani, îi pășise pe urme, 
dar deocamdată e „crud".

„Budilicenii", adică cei 
din brigada din stratul 5, 
panoul 12/1. al minei Lu-

■ peni, sint pizmuiți adesea.

jn_ mlie. Ilie Ion, șeful schim
bului TI, le dă oarecare 
dreptate bîrfitorilor. Cică 
la ei în front se strigă, se 
aud vorbe grele. Noroc că 
abatajul nou are 110 m.

—■ Dacă șeful de brigadă 
tace, dacă tac și eu, dacă 
tac și ceilalți, fiecare face 
treaba cum îl taie capul, 
nu cum trebuie.

Băieții alcătuiesc un co
lectiv admirabil de mun
că deși sînt împreună de

care nu acceptă decit ac
cidental pe cei nevrednici. 
Pe Ion Ilie l-a adus la mi
nă un frate mai mare, 
Dumitru, șef de schimb la 
Maleș ; Ion l-a luat pe el, 
pe prislea dintre 
pe Gandili, lăcătuș Ia Băr- 
băteni. Pînă acum cei trei 
Ilie au 10 copii. Desigur 
unii dintre ei vor prelua 
ștafeta părinților, aici, în 
subteranul Lupeniului un
de Ion a petrecut 21 de

feciori,

Se îmbogățește 
biblioteca

Cu cele citeva sute de 
cărți intrate recent in patri
moniul bibliotecii . clubului 
sindicalelor din Lupeni, nu
mărul volumelor de care . 
aceasta dispune a ajuns la 
peste 40 000, De la 
începutul anului și pînă 
in prezent biblioteca a îm
prumutat 
15 000 de 
seamnă 
populația
mutat și citit cărți. (A. MI
CA) - .

I
VA INFORMAM

'cititorilor peste 
cărți, ceea ce în
că jumătate din 
Orașului a împru-

Astăzi (ora 18) forma
ția artistică de amatori 
care va reprezenta Valea 
Jiului la laza inter jude
țeană a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", ediția a 11-a, pre
zintă în sala casei de 
cultură un spectacol, sub 
genericul „oaudă mun
cii", organizat de Consi-

— septembrie a.c, se
• Pe seama acestei e-

• In- 
crește

* In perioada mai 
vor economisi 5000 kWh 
conomii se pot produce 6,5 tone de oțel 
dicele de utilizare a 
cu 0,1 la sută.
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ani, din cei 40 cîți măsoa
ră acum. Lui Tudor Pos- 
toteche — tot moldovean, 
41 de ani, 17 de minerit, me
reu în Lupeni ■ —- î-a des- ■< 
chis ochii, după armată, 
un frate mai mare . (de 
cîțiva ani e în pensie). 
Doar loan Chermăneanu a 
ajuns în minerit la 30 de 
ani. Se certase cu ai săi, 
din Beștepe, de 18 ani co
boară : zilnic la Lupeni în 
subteran. Sălăjanul Grigo- 
re Mureșan restabilește în
să regula : 44 de ani, 21 
de minerit, doi frați mai 
mari mineii.

„Budilieenii" nu se deo
sebesc de alte brigăzi. Au 
și „oi negre și oi albe". 
Negură a mai făcut o ne
motivată, un altul 
rețin numele, l-a 
Adesea dau vina 
pe strat. Și totuși

Ion VULPE

nu-i 
imitat, 
numai 

vor să

(Continuare in pag. a 3-a)

cili tură so-

Hunedoara 
schimb de

liul municipal de educa
ție politică și 
cialistă. (T.S.)

Joi, I.M. 
găzduiește Un
experiență privind orga
nizarea conducerii, pro
ducției și a muncii. întâl
nirease desfășoară 
inițiativa 
mun icipal 
organizare 
socială în

la
Cabinetului 

Petroșani de 
economico-' 

colaborare cu

Din Valea Jiului partici
pă cadre din comparti
mentele de organizare 
din întreprinderi indus
triale și construcții. O 
vizită la I-M. Ghelar, ca 
și dezbaterile specialiști
lor vor oieri prilejul de 
cunoaștere a experienței 
dobîndite în elaborarea 
și aplicarea studiilor de 
organizare, eficiența eco
nomică a acestora. (A.fl.)

comisia -județeană a in- f j, Teatrul de păpuși din 
ginerilor și tehnicienilor. Cluj-Napoca prezintă as-

mașinilor-unelte va

Constructorii de 
minier au primit 

' interes Decretul
stabilirea orei oficiale pe 
timpul verii. Această mă
sură luată de conducerea 
de partid și de stat are. 
menirea să ducă la folo
sirea cit mai judicioasă a- 
tît a energiei electrice cit 
și a iluminatului natural. 
De la bun început trebuie 
să menționez faptul că la 
întreprinderea de utilaj 
minier, printr-o mai bună 
organizare a producției și 
a muncii, s-au economisit 
în acest an 42,5 MWh. La 
prima vedere, cifra nu 
spune prea mult Dar dacă 
ne gîndim că, cu această 
energie economisită se 
pot produce peste 50 tone 
de oțel, atît dc necesar e- 
conomiei naționale, atunci 
însemnătatea acțiunii es
te evidentă.

utilaj 
cu viu 
privind

Chiar din prima zi de 
la apariție a Decretului, 
birourile organizațiilor de 
bază, comuniștii s-au preo
cupat intens ca acest im
portant act normativ să 
fie cunoscut de toți oame 
nii muncii din uzină. Apoi, 
propunerile privind. îm
bunătățirea procesului de 
producție nu au întîrziat 
La secția turnătorie, 
pildă se aplică deja 
mult succes o nouă meto
dă de încărcare a cuptoa
relor. Reducerea duratei 
de revizii și reparații pre
cum și planificarea acestor 
operații în afara orelor de 
vîrf de sarcină au ea re
zultat economisirea unei 
importante cantități de e- 
nergie. De asemenea, 
secția prelucrări la 
s-a eliminat timpul 
funcționare în gol a 
sinilor . unelte și s-a

de
CU

tăzi pentru copiii din 
Petroșani (în sala Teatru
lui de stat), două specta
cole (orele 10 și 13) 
piesa „Cele trei 
țe", de Dumitru 
muzica aparține 
zitorului Tudor 
(T.S.)

eu
domni- 

Vaoariu, 
compo- 
Jarda.

VA INFORMĂM)

I

la 
rece 

de 
ma- 
îm- 

bunătațit sistemul de ilu
minat local. A început în 
această perioadă revizuirea

Ing, Gheorghe OLARIU, 
directorul I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dacă pină în anul 1970 
transportul cărbunelui la 
minele din Valea Jiului se 
realiza discontinuu, cu a- 
j uterul locomotivelor de 
dilerite tipuri și vagpneter 
după această dată a înce
put introducerea pe scară 
largă a transportoarelor 
cu bandă. S-au folosit și 
se folosesc și acum trans
portoare cu benzi fixe și 
transportoare eu benzi 
suspendate. Pentru a ilus
tra extinderea transportu
lui continuu cu transpor
toare cu benzi de cauciuc 
menționăm doar că la mi
nele Văii Jiului sînt mon
tate transportoare cu ban
dă pe o lungime de apro
ximativ 22 km.

Experiența de pînă a- 
eum privind utilizarea 
transportoarelor cu bandă 
ne permite tragerea unor 
concluzii, a evidențierii u- 
nor avantaje față de trans
portul discontinuu sau 
transportoare cu raclete și 
anume : au o viteză mare 
de transport de 1,6—2,7 
m/s față de transportoa
rele cu raclete care au o 
viteză de 0,8 m/s; 
au un debit mare de trans
port, cuprins între 200— 
1000 t/h, față de un trans
port eu locomotiva care 
într-o singură oră asigură 
maximum 80 de vagonete; 
funcționarea este ușoară, 
are construcție simplă, e- 
ficace ; greutatea redusă 
a subansamblelor; func
ționare silențioasă ; pot 
funcționa suspendat ceea 
ce asigură posibilitatea u- 
nei curățiri bune sub 
transportoare ; uzura re
perelor este redusă, iar 
consumul de piese de 
schimb este mult mai re-

SPORT • SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT,

Fotbal, campionatul județean

Rezultat echitabil
MINERUL ANINOASA 

— AURUL CERTEJ 1—1 
(1—0). Cele două combatan
te au oferit spectatorilor 
un meci de factură tehnică 
mediocră, remareîndu-se 
totuși Trestian, Dobrescu 
și juniorul Prața (acesta

REZULTATE TEHNICE : Minerul Aninoasa — 
Aurul Certej 1—1, I.G.C.L. Hunedoara — Minerul U- 
ricani 1—2, Parîngul Lonea —. Preparatorul Petrila 
1—2, Auto Hațeg — Preparatorul Teliuc 3—1, I.M.C. 
Bîrcea — Constructorul Hunedoara 2—7, Explorări 
Deva---- Dacia II Orăștie 3—0, Minerul Paroșeni —
Metalul Simeria 9—0, C.F.R. Petroșani — Metalul 
Criscior 3—0.

CLASAMENTUL
1. Explorări Deva . 26 19 3 4 74-17 41
2. Min. Paroșeni 26 17 3 6 70-28 37
3. Constr. Huned. - 26 14 5 7 60-23 33
4. Aurul Certej 26 14 5 7 51-39 33
5. Min. Uricani 26 13. 6 7 50-40 32
6. Min. Aninoasa 26 13 4 9 56-38 30
7. Dacia II O. 26 14 0 12 47-37 28
8. Prep. Petrila 26 11 4 11 46-52 26
9. I.M.C. Bîrcea 26 10 4 12 59-60 24

10. C.F.R. Petroșani 26 9 4 13 47-56 22
11. Auto Hațeg 26 9 6 11 38-45 20
12. Met. Simeria 26 8 4 14 34-60 20
13. Paring ul Lonea 26 8 5 13 36-43 17
14. I.G.C.L. Huned. 26 9 3 14 35-63 17
15. Prep. Teliuc 26 6 3 17 33-87 15
16. Met. Criscior 26 4 1 21 13-61 9

Cu sarcina zilnică șită
(Urmare din pag. 1)

parație cu primele două 
zile lucrătoare de la în
ceputul lunii, la nivelul 
combinatului au fost ex
trase cu 3700 tone cărbu
ne mai mult. Și față de 
zilele de 11 și 12 mai, din 
decada a Il-a, în cele două 
zile ale ultimei decade din 
mai producția fizică de 
cărbune a fost superioară 
cu 2200 tone.

Exploatarea transportoarelor cu bandă 
la minele din Valea Jiului

rial de diametru mai readus față de transportoa
rele cu raclete.

Un calcul estimativ e- 
vidențiază avantaje certe. 
La o distanță de 1 km, nu
mai costul transportului 
propriu-zis pe oră la 
transportoarele cu bandă 
este de 93 lei, iar la trans
portul cu locomotive de 
142 lei, fără a se lua în 
calcul cheltuielile de în
treținere a traseului uti
lajului, personalului de de
servire, și alte avantaje 

pe care le prezintă trans
portoarele cu bandă. Mai 
trebuie să adăugăm că 
transportoarele cu bandă 
nu poluează atmosfera, 
așa cum se întâmplă în oa- 
2M1 locomotivelor care pro
duc gaze de eșapare. Toto
dată, transportul cu bandă 
se pretează mult mai ușor 
la dispeeerizarea transpor
tului, decît transportul cu 
locomotive, dispecerizare 
fără de care la ora actua
lă nu se poate asigura un 
sistem informațional cores
punzător și o conducere 
științifică a procesului teh
nologic.

Toate aceste avantaje 
însă se pot obține numai 
atunci cînd transportoare
le sînt montate corect, ex
ploatate și întreținute în 
conformitate cu prescrip
țiile tehnice ale furnizoru
lui.

In perioada scursă de la 
introducerea transportoare
lor cu bandă au fost adu
se o scrie de îmbunătățiri 
și adaptări cum sînt: în
locuirea axului la tobele 
de acționare cu un mate- 

din urmă, lăsînd o bună 
impresie, fapt ce ne deter
mină să-l recomandăm teh
nicienilor de la Jiul) de la 
gazde, precum și Ilanzi și 
Ciolan de la oaspeți.

întâlnirea debutează cu 
cîteva atacuri ale gazde-

• Cele mai semnificati
ve salturi în creșterea ex
tracției zilnice Ia cărbune, 
dacă ne raportăm la a- 
cecași perioadă se înregis
trează la I.M. Vulcan. In 
a doua jumătate a lunii 
mai, aici s-au produs zil
nic peste plan între 40 și 
921 tone cărbune, media 
realizărilor față de prime
le zile ale lunii fiind su
perioară cu peste 500 
tone / zi . 

re și de mai bună calitate; 
îmbunătățirea sistemului 
de întindere prin ampla
sarea lui intre cele două 
stații de acționare, intro
ducerea realizîndu-se prin 
contragreutăți sau grani
țe ; s-a mărit unghiul de 
albiere a covorului pentru 
mărirea capacității de 
transport (I.M. Petrila) și 
s-a trecut la montarea pe 
fundații betonate a stați
ilor intermediare de acțio

nare și a stațiilor de în
toarcere.

Tot pe baza experienței 
acumulate, pe seama cu
noașterii și a concluziilor 
trase, vom prezenta si cî
teva propuneri de îmbună
tățire pentru viitor : 
• pentru protejarea co
vorului de cauciuc la de
versările din silozuri și 
rostogoale este necesară 
montarea unor dozatoare 
metalice • trebuie proiec
tat și realizat un sistem de 
ungere a rulmenților ro
lelor • este necesară asi
milarea în fabricație a 
profilelor mari de susți
nere a galeriilor pentru a 
se permite montarea trans
portoarelor cu bandă . de 
1209—1400 mm lățime pe 
lingă celelalte servituți pe 
care trebuie să le aibă ga
leria — circulație, cale 
ferată monorai etc. • este 
nevoie să se facă asimila
rea în fabricație a unui 
dispozitiv pentru apropie
rea capetelor de bandă în 
vederea agrafării sau vul
canizării, • trebuie găsit 
un material de o calitate 
corespunzătoare pentru a„ 

lor, irosite de înaintași, 
ceea ce-1 obligă pe apără
torul Trestian să „urce“ 
în careul advers și să în
scrie un frumos gol în min. 
30. In această reprizei, mai 
notăm ratările lui Ceteraș 
și Pera (singur cu porta
rul, trage pe lingă bară) 
ambii de la gaz.de.

După pauză, asistăm la 
palide atacuri de o parte 
și de alta. In min. 55 
Hanzi execută o lovitură 
liberă de la 20 m și 1—L 
(Corvin ALEXE).

Portarul oaspeților, 
de neînvins

parîngul lonea — 
PREPARATORUL PETRI
LA 1—-2. Gazdele 
încep furtunos și numai 
ratările fac să nu înscrie, 
iar oaspeții, Ia o acțiune 
periculoasă, obțin o lovi
tură liberă care va fi e- 
xecuitată în bară, mingea 
revine și Chirițescu înscrie 
spectaculos. Este 1—0 și 
în minutul următor Mora 
ratează egalarea singur cu 
portarul. Se ratează din 
nou în min. 29, iar în min. 
36 se petrece o fază fără 
rezultat.

Repriza a doua debutea
ză cu atacuri ale gazdelor 
ca*re vor rata prin Cik, 
Mora, Fîță. „Răzbunarea" 
ocaziilor ratate îi va cos
ta în min. 62 cînd Kalay 
va face o cursă de 40 me
tri, va înscrie 
pe lingă portar și Prepa
ratorul Petrila conduce cu 
2—0. In continuare, prepa
ratorii recurg la artificii 
și pe fondul acesta, David 
va înscrie pentru gazde în 
min. 88, rcducînd din han
dicap. (Dorel NEAMȚU) 

grafele ce se fabrică în 
țară.

Trebuie neapărat pro
iectat și realizat un sis
tem de reglare automată 
a întinderii covorului de 
cauciuc în funcție de ten
siunea covorului în care să 
fie înglobat și un sistem 
de protecție care să decu
pleze motoarele de acțio
nare în situația cînd ten
siunea din covorul de cau
ciuc scade sub anumite li
mite. In acest fel se evită 
patinarea covorului de 
cauciuc, precum și , ieșirea 
covorului din stația ‘ de 
acționare în caz de rupere. 
De asemenea, pentru a 
evita, scurtarea frecventă a 
transportorului cu bandă, 
este necesară folosirea u- 
nui transportor cu bandă 
suspendat pe monorai care 
să avanseze concomitent 
cu avansarea frontului de 
lucru.

Pentru că avantajele o- 
ferite de transportul în 
flux continuu eu transpor
toare cu covor de cauciuc 
sînt incontestabile față de 
transportul discontinuu, ar 
trebui ca toate întreprin
derile miniere să-i acorde 
atenția cuvenită, cu atît 
mai mult cu cit acum se 
poate constata că mecani
zarea complexă a abataje
lor, a luat-o ou mult î- 
naintea mecanizării trans
portului, evacuarea cărbu
nelui de la fronturile de 
lucru, rămîmnd o proble
mă de rezolvat in conti
nuare, cheia rezolvării 
constînd, deocamdată, în 
realizarea fluxului de 
transport continuu.

Ing. Iosif KELEMEN, 
inginer șef electromecanic 

al I.M. Paroșeni

Tot mat s«s.
Foto : Ion LEON ARD

Noi și
(Urmare din pag. 1)

iluminatului general. Și 
pentru că toi este vorba 
de acesta, aș dori să mai 
menționez faptul că la 
I.U.M.P. iluminatul exte
rior este centralizat, iar 
releul cu temporizare este 
reglat la anumită oră. Fa
ță de iluminatul separat 
al diferitelor zone din u- 
zină, prin aplicarea aces
tei metode, economisim 
zilnic 15—16 kWh. In sec
țiile întreprinderii și biro
uri, prin introducerea orei 
oficiale de vară, se va lu
cra mai muft timp fără să

Vlăstarele orașului. Foto : I. LUCIU

Mai multă exigentă. în

PREGĂTIREA DE CALITATE 
a formațiilor corale dta Valea Jiu'ul

întreaga activitate cul
turală și artistică din Va
lea Jiului a obținut, în 
cadrul actualei ediții a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", rezultate 
superioare în stimularea 
și valorificarea potențialu
lui creator și interpretativ. 
Și acest fapt este ilus
trat, în forme convingătoa
re, de diversitatea tipuri
lor de formații cultural-ar- 
tistice în care activează 
cîteva mii de artiști ama
tori, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții. 
Esențială, însă, nu este 
doar înființarea unei for
mații, ci activitatea ei, 
contribuția reală adusă la 
viața culturală a munici
piului. In această privință 
este foarte expresivă ac
tivitatea corurilor din Va
lea Jiului, in cele mai 
multe cazuri cu o prezen
ță prea rară în cadrul u- 
nor spectacole. In aceste 
circumstanțe, < desigur că 
este binevenit un concert 
al tuturor corurilor ■— i- 
nițiat în urmă cu peste un 
an de Consiliul municipal 
de educație politică și cul
tură socialistă — așa cum 
s-a desfășurat duminică 
pe scena casei de cultură 
din Uricani,

La ediția I a concertu
lui coral „Partidul, 
Ceausescu, România" par
ticipau 17 formații, unele 
bine, pregătite, altele încă 
în stadiu- de constituire. 
Acum, la mai bine de un 
an, am urmărit doar ju
mătate din acele- coruri, 
cărora li se mai 'adaugă 
încă vreo trei care nu au 
participat. Linii lîndu-ne. 
numai la cele prezente, 
trebuie să remarcăm preo
cupările de bună calitate 
existente la Vulcan, unde 
activează patru formații 
(dirijate de profesorii Va- 
sile Repede și Fulop Ati- 
la) care dovedesc pregăti
ri mai consecvente. O bună 
impresie ne-a lăsat-o și 
corul mixt al comunei A- 
ninoasa, -cu un repertoriu 
divers, punîndu-i în valoa
re posibilitățile interpreta
tive. Corurile din Lupeni 
și Uricani se mențin la 
nivelul anterior, ca și cel 

valoroase premise
se apeleze la iluminatei e- tații muncii ; multe avan* 
leetric. Ce înseamnă a- taje, vor avea, însă, șl oa

menii muncii care vor în»ceasta ? Zilnic se vor, rea
liza economii de 56 kWh, 
iar pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie a.c. peste 5 OOO 
kWh. Pe seama acestei e- 
conomii se pot produce 
6,5 tone oțel sau peste 20 
de grinzi de susținere. Re
marcabil mai este, de ase
menea, faptul că indicele 
de utilizare a mașinilor 
unelte va crește în medie 
cu 0,1 la sută.

Introducerea orei oficia
le de vară nu înseamnă 
numai creșterea simțitoare 
a producției și productivi- 

din Petroșani, de altfel, 
care mai este handicapat 
și de frecvența slabă a 
coriștilor.

Cea mai importantă W 
d<-e desprinsă «lin acest 
concert — al cărui scop a 
fost de a verifica modul 
de pregătire artistică, pro
gresul formațiilor — estț 
că uneori repetițiile au uni 
scop în sine și parcă an 
un caracter formal din 
moment ce calitatea inter* 
pretativă a corurilor a 
stagnat. Lipsa de exigen
ță este evidentă nu nu
mai în domeniul interpre
tativ, ci și în participarea în 
număr toarte redus (u- 
neori parcă urmărești un 
grup vocal mai complex) 
a coriștilor. Nu acesta este 
scopul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
care trebuie să determine 
— nu numai prin simpla 
înființare a formațiilor, ci 
prin participarea concre
tă și continuă la procesul 
educativ și artistic — un 
salt calitativ în viața cul
turală a localităților.

Apropierea unor eveni
mente de mare valoare 
pentru conștiința noastră, 
a tuturor — a 35-a ani
versare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, 
împlinirea a 50 de ani de 
la eroicele lupte revoluțio
nare de la Lupeni, în au
gust 1929 — trebuie să im
prime mai multă respon
sabilitate și exigență lațax— 
de pregătirea artistică și 
activitatea generală a. co
rurilor care voy. susține, 
în cadrul „Săptămînii e- 
ducației politice și culturii 
socialiste în Valea Jiului" 
(începutul lunii august) un 
concurs de gen.

Nu putem să: trecem cu . 
vederea faptul că astfel 
de manifestări sînt orga
nizate nu atît pentru eom- 
ponenții formațiilor, ci 
pentru public. Iată de ce 
la Uricani, localitate un
de se află foarte mulți oa
meni receptivi la artă și 
cultură, a fost un specta
col muzical reușit doar 
parțial poate că tocmai 
publicul a lipsit la acest 
concert coral.

T. SPATARU

cepe lucrul mai devreme 
și, bineînțeles, vor avea la 
dispoziție o parte mai ma
re de zL cu lumină natu
rală pe care pot să și-o 
petreacă în mod plăcut și 
util. In consecință, cons
tructorii de utilaj minier 
sînt hotărîți să acționeze 
cu răspundere muncito
rească pentru aplicarea în
tocmai a prezentului De
cret, fiind conștienți de 
faptul că această măsură 
duce la creșterea nivelului 
de trai al întregului popor.

gaz.de
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Tineri care înțeleg sensurile solidarității umane
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Să încerci 
și să învingi 

imposibilul 
„Dacă ai voință și 

raj, nimic nu poate fi im
posibil", spunea într-o zi 
minerul Ion Pintecan de la 
mina Bărbătești. Mă gin- 
desc acum cită valoare are 
această afirmație. Mă gîn
desc la acei oameni cu ca
lități deosebite, care nu se 
lasă învinși chiar dacă a- 
numite situații 
imposibile.

Așa s-a în- 
tîmplat acolo, 
in abatajul, ca
meră din stra
tul 3,- blocul 7, 
din coa
stele Bărbăteniului, sttb șu
voiul apelor repezi 
Mierlesei. Cînd totul 
desfășura normal (asta 
pă spusele șefului de 
gadă Ion Pintecan înseam
nă 150 de tone cărbune pe 
zi), a apărut imposibilul.

— Deodată stratul de 
cărbune s-a subțiat și a 
coborît cu cinci felii, poves
tește Ion Pintecan. Am ori
entat lucrările in această 
direcție, convinși că vom 
putea face treabă. Dar, du
pă citeva săptămîni, stratul 
s-a întors in sus, la peste 
35 de grade înclinare. Ca 
un șarpe...

Cei 17 oameni din briga
dă 
S-a 
tă 
să nu se lase bătuți, 
smulgă pămintului 
bele pină la ultimul bul-

Bărbați 
care onorează 
titlul de miner

erau dezorientați, 
adunat to a- 

brigada. Au hotărit 
Să

cărbu-

gare. Au refăcut toate lu
crările : biandajarea ~ tava
nului, armarea în „poli
goane" pentru că presiunea 

era mare.
Dar, cînd au 

fost gata au 
apărut al
te necazuri, 

care se făcaaGaleriu pe 
aprovizionarea a intrat tn 
presiune. S-a lăsat pină 
la înălțimea de un metru 
astfel că oamenii nu pu
teau circula decit în ge
nunchi. Ce era de făcut ? 
Nici de data aceasta oa
menii n-au dat înapoi. Zi
le și nopți comunistul Ion 
Pintecan a fost acolo, pe 
fiecare schimb, în mijlo
cul oamenilor pentru a în
druma activitatea. In 
teva săptămîni galeria 
fost reprofilată pe 
țiune de 100 metri, 
tru metri înălțime.

Mă gîndesc la
comunistului Ion Pintecan. 
Toate se pot rezolva cu 
îndrăzneală și convingere 
că vei izbuti.

dea cît mai mult cărbune, 
așa cere țara, apoi și via
ța lor și a copiilor lor 
pinde de munca lor., 
ianuarie, un miner a 
tigat 220 leL.pe post,
60 mai mult decît baza. La 1 
fel și ajutorii și ceilalți. In - 
aprilie au scrintit-o, nici 
retribuția de bază. Cică 
în abatajul vechi, configu
rația stratului, variațiile ds 
grosime... Parcă cu toții 
au uitat că a fost luna în 
care Ion Budiliceanu mer
sese în concediu. Nu le 
zgindăr însă rana. Așa e 
mina, ca și viața, nu în
totdeauna poți fi cu sto
gul pe tobă. Or, luna tre
cută au rămas cu 681 tone 
cărbune sub plan. De la 
începutul anului au însă 
un plus de 844 tone.

Insuccesul din aprilie î-a 
întărîtat, ca să-i zicem 
așa, i-a ambiționat. Șeful 
de brigadă s-a sfătuit 
toți. Mai mult cărbune, 
seamnă deschiderea în 
vans a unui nou abataj 
susținere metalică și com-

bina. Normal, treaba ar fi 
durat 13-14 zile. Au lucrat 
cite două schimburi aproa
pe toți. Așadar, fără a în
trerupe producții abata
jului vechi, s-au transpor
tat scocuri, toată susține
rea metalică, s-au mon
tat cele cinci transportoa-

S e a- 
inginer 

Alexandru Bllaj. Șapte zi
le de muncă fără preget, 
nimeni nu i-a obligat să 
rămînă peste șut, au în
țeles însă ce înseamnă a- 
ceste zile pentru mină. Fă
ră ca abatajul vechi să-și

fotografie, aflată pe birou, 
îmi „vorbește" la telefon 
Sebastian Marius Blaj, cu 
ceva mai mare de doi ani. 
Dialogul 
taică-său :

spusele

Valerin COANDRAȘ

Marți, 22 mai 1979, zi de 
activitate obișnuită la 
Centrul de recoltare și con
servare a sîngelui din 

Petroșani. Holul din preaj
ma cabinetelor în care, 
sub atenta îndrumare a. 
medicului șef al centrului, 
Virgil Martin, se efectu-

O privire pe filele linei broșuri despre singele salvator de viață, cu cîteva 
minute înainte ca tinerii din clasa a Xll-a B a Liceului industrial minier 
din Petroșani să devină... donatori.
.•.VAWA'.WAV.WAWAV.VAW.W.V.’.'AWAWAV.V VWWWWVWW

Cunosc un lăcătuș de 
la mina Aninoasa. La 48 
de ani, dintre care vreo 
28 la mină, e încă vigu
ros. A crescut două fete, 

"sînit măritate de mult. 
■Primul nepot a împlinit 
deja 10 ani. In glumă, co
legii strigă după el „Bu
nicul". Mi-a promis mai 
zilele trecute, că o să mă 
plimbe cu autoturismul 
său personal, deja a achi
tat toate ratele. Are două 
mîini mari, ar putea adă- 
pa un zimbru din căușul 
lor. Bătăturile i-au placat 
pielea ca pietrele de preț 
pe un pandantiv de argint' 

șurîde 
mîna 
arată 
șase-

două luni în urmă, s-a 
angajat să părăsească pen
tru totdeauna tărîmul in
fracțiunii. S-a încadrat pe 
unul din șantierele T.C.H. 
și s-a ținut de treabă pî- 
nă în dimineața zilei de 
4 mai. In acea vineri tre
buia să se prezinte la lu

ani, la fiecare 122 de săp- 
tămîni a comis o infrac
țiune, pentru care a fost 
condamnat, fiindcă legea 
deși urmărește aspecte u- 
manitare, nu iartă pe cei 
înrăiți.. Dimpotrivă, reci- 
diviștii au parte de un re
gim mai aspru de judeca-

Cum se scoate noaptea 
din cărbune...

re și combina. Două schim
buri le-a avut în seamă 
maistrul Ion Fodor, mai 
eu grija pentru băieții lui 
Gheorghe Jurj și Mihai 
Roman de la transporturi, 
care le-au venit tn aju
tor. Și subinginerul Paul 
Grasu și-a mutat biroul 
în abataj. Intre schimburi 
ortacii lui Vasile Bîrslan 
aduceau mîncare, acolo jos 
celorlalți, la rîndul lor 
primeau suplimentul de la 
alții. Și ziua și noaptea

înceteze producția.
Ascult întîmplări 

de haz cu Budiliceanu. Știu 
că duritatea 
exprimă grijă 
dragoste față 
mult cărbune 
trai mai bun 
lor. Cică, în 
cea pe 
Se întrebau 
vine înapoi. La lumină i se 
deschid însă ochii și inima 
ca o dimineață răsfrîntă în 
petale de fiori..; Dintr-o

sa în abataj 
pentru ortaci, 
de ei. Mai 
înseamnă un 
pentru copiii 
concediu, fă- 

,n-aude, n-avede“. 
ortacii cînd

îl știu, de In 
„Ce este tatăl 

tău ?/Inginer la mina Im
pend/ Ce face acolo?/ Fa
ce călbuni./Și unde-i duce? 
La nenea Apel (ing. Appel 
șeful Preparației Coroești, 
vecinul său intim) / Ce fa
ce cu ei ?/Ii spală cu... 
Dero./ De ce ?/ Ca să spele 
noaptea din ei.../ Tulbu
rătoare metaforă, aflată de 
la cei mari. ;

De-acum inginerul Ale
xandru Blaj are timp să 
discute cu primul său bă
iat. B în concediu. 
Din cînd în cînd. telefonul 
sună,. aducînd vești de la 
oamenii sectorului său.

— Din ce în ce mai bine, 
va fi și mai bine, murmu
ră mulțumit tînărul ingi
ner.

„Budiljcenii“ au vrut sâ 
demonstreze — și au reu
șit — că oamenii pot mo
dela timpul în funcție de 
aspirațiile și vrednicia lor.

Cînd ,«capul 
familiei**

„Cadmiul muncii", 
lăcătușul. Și în 
dreaptă, dornul se 
ascultător, ca un al 
lea deget...

Mi-am adus aminte de 
el, cînd un lucrător de 
miliție mi-a istorisit ul-
tima ispravă a lui Antonie 
TSrpk, din Petroșani. La 
52 de ani, se prezintă eu 
un „palmares" greu de ima
ginat. Conflictele pe care 

legea s-au 
condamnări.
cu aproape

cru. Mahmur, după bău
tura din ajun,, a întîrzlat 
A pornit-o spre piață. In 
hale, a ochit poșeta unei 
femei a înhățat-o și a dat 
să fugă. Un grup de tineri 
— cinste lor pentru hotă
rârea luată și promptitu
dine — l-au urmărit, l-au 
prins și imobilizat, pre- 
dîndu-1 în mîna lucrători- 
............................ In geanta 
femeii erau 500 de lei...

Pentru a 14-a oară, An
tonie Torok, cel care putea

le-a avut cu 
soldat eu 13
Ultima oară,

să aibă acum o bătrincie 
fericită,, a fost din nou de
ferit justiției. Dacă facem 
o medie, în ultimii 32 de

tă a faptelor lor antisocia
le. Biografia lui Antonie 
Torok este demnă de plîns, 
nu există o rază de soare 
care să-i lumineze aminti
rile. Dimpotrivă, și-a iro
sit, din propria-i voință, 
anii cei mai frumoși ai 
vieții prin penitenciare, în 
„pauzele" dintre condam
nări a comis alte furturi 
sau spargeri, 
pentru că 
rețe, cînd 
era într-o 
șantier de 
altundeva
că traiul parazitar și fur
tul îi oferă „raiul" pe pă-

Și aceasta 
atunci, în tine- 
ar fi putut lu
mină, pe un 
construcții sau 

și-a închipuit

ează consultații și se re
coltează sîngele salvator 
de viață, cunoștea o ani
mație deosebită. Erau pre- 
zenți aici, pe lingă alți 
donatori, 36 de tineri și 
tinere, adică toți elevii din 
clasa a Xll-a B a Liceului 
industrial minier din Pe
troșani. Motivul prezenței 
lor aici ni l-a spus elevul 
Dorel Crișu, secretarul or
ganizației U..T.C. al 
a Xll-a B.
“ — L-am văzut pe 
gul nostru, Ștefan «ne», 
abătut. Bănuiam că are 
un mare . necaz. L-am ru
gat să se destăinuie și am 
aflat că mama lui, Lucre- 
ția Jitea, din Banița, este 
în stare gravă, în spitalul 
din Petroșani, avînd nea
părată nevoie de sprijin, 
mai precis de sînge care 
să-i fie transfuzat. Atn 
discutat între noi cazuj și 
am hotărit, toată clasa, 
să-i venim în ajutor.

Astfel, întregul colectiv 
de elevi al clasei dovedind 
o matură înțelegere a spi
ritului de solidaritate și 
întrajutorare umană s-a 
înrolat în rîndurile dona
torilor de sînge.
• In mijlocul numerosului 
grup de tineri și tinere de- 
vehiți donatori de sînge o-

clasei

cole- 
Jitea,

mînt. A greșit prima oa
ră, n-a înțeles nici mai 
apoi care trebuie să-i fie 
rostul în viață, a recidi
vat și astfel a ajuns la 
bătrînețe însingurat, fără 
vreo bucurie.

...Și, precum fiara hăitui
tă din pădure, a ieșit din

nou să prade. Oamenii nu 
l-au lăsat să se înfrupte 
din banii cîștigați cinstit 
de femeia aceea, prin 
promptitudinea cu care au 
acționat, i-au demonstrat 
încă o dată că în mijlocul 
lor nu-și pot găsi sălaș 
cei de teapa lui. In con
sens cu legea, au apărat 
climatul social demn al 
vieții ctitorite pe funda
mente trainice — munca, 
cinstea și roadele lor, bu
năstarea și fericirea. An
tonie Torok și-a creat sin
gur destinul crud cu pro- 
pria-i mînă, lungită nefi
resc spre averea, obștii sau t

revăeut pe
Jitea. Ro
pe care el 
adreseze eu 

,Le

norifiai l-am 
elevul Ștefan 
dăm cuvintele 
a dorit să le 
acest prilej colegilor i „1 
mulțumesc din .suflet co
legilor mei pentru. gestul 
nobil pe care l-au făcut. 
Admir fapta lor de uma
nism adevărat, profunda a- 
titudine colegială și le voi 
fi recunoscător toată viata".

...Pe culoarul C.R.C.S. 
și-a făcut, între timp, a- 
pariția un grup de oameni 
ai muncii de la l.M. Ani
noasa. Toți erau animați 
de aceeași dorință de a 
veni cu cite o părticică 
din sîngele lor în sprijinul 
altui semen suferind. Din 
acest grup au Tăcut parte 
electricienii Petru Bolun- 
duț, Geza Hajdu, Gheor
ghe Popescu, Iosif Covaci, 
inginerii Dorii Marincan și 
Tiberiu Andrei, tehnicia
nul Cornel Gălățan.

lată doar două din do
vezile ce exprimă convin
gător spiritul de profundă 
solidaritate umană în ca
re tot mai multe și mai 
numeroase grupuri de ce
tățeni ai Văii Jiului vin în 
ajutorul semenilor lor.

Tînăr de 22 de ani, că
sătorit, cu doi copii, pier
dut busola. Cam așa s-ar 
putea rezuma, în limbaj 
de mică publicitate, si
tuația actuală a lui Iosii 
Kovacs din Petroșani. Ma
nifestase mai demult 
clinații" spre acte 
ciale și parazitism, 
jutorul lucrătorilor 
liție, s-a convins, 
me, de necesitatea 
munci utile, sa

„în* 
antis o- 
Cu ar
de mi* 
o vre

unei 
angajat

ATITUDINI

T. țAțArcA

a cetățenilor. Pentru a 
14-a oară. în viață Antonie 
Torok se îndreaptă spre 
penitenciar...

Alung gîndul urît, în
cerc să-1 uit pe cel ce și-a 
bătut joc de propria-i via
ță. In minte îmi reapar 
zîmbetul cald și ochii lu
minoși ai lăcătușului de 
la mina Aninoasa. Azi di
mineață mi-a telefonat că 
așteaptă să-i vină pe lume 
un alt nepot. Și că primul 
drum cu mașina să-1 fa
cem la ginerele și fata iui, 
în Moldova. Să vedem ce 
mîndrețe de băiat sau fa
tă a cucerit dreptul la via
ță în familia lui.

— Și ce te faci, nea Va
sile, dacă o să fie gemeni?

în brațe, 
că am 
și o 

frumoase 
de soare 
Că atunci

— O să-i iau 
pe amîndoi, 
două mîini 
să le arăt ce 
sînt răsăriturile 
aici între munți, 
o să fiu în pensie.

Două mîini mari, cu ca- 
re ar adăpa un zimbru din 
căușul lor. „Cadmiate", de 
cei aproape 30 de ani da 
muncă.

chiar la o mină din Vale, 
dar „vrednicia" nu l-a ți
nut nici măcar un trimes
tru. Și astfel „capul de 
familie" se înfruptă din 
retribuția modestă a soției 
sale, de fapt dijmuiește re
zultatele muncii ei, care 
se cuvin creșterii celor 
doi copii. Fără nici o re- 
mușcare își maltratează 
soția pentru a obține ba
nii necesari unui viciu cos
tisitor — băutura.

Pe bună dreptate vecinii 
și cunoscuții se întreabă 
dacă Iosif; Kovacs se mai. 
poate numi tată. Un ins, 
care, în loc șă contribuie 
la fericirea și bunăstarea 
copiilor săi, disprețuiește 
munca, exploatează sen
timentele de soț și părinte, 
ba chiar folosește forța 
pentru a-și îndestula sto
macul și mintea cu „tării", 
forță care ar putea fi fo
losită eficient intr-un loc 
de muncă, care i-ar înno
bila destinul cu demnita
tea datoriei împlinite.

Dacă nu va înțelege, de 
bună voie, Iosif Kovacs 
va fi eonstrîns să-și rea
ducă aminte de îndatori
rile sociale și morale pe 
care trebuie să și le res
pecte. Deocamdată însă 
asupra căminului său pla
nează rușinea adusă în 
casă tocmai de el și unele 
lipsuri, de care, de aseme
nea, se face vinovat. A- 
cum, cînd încă nu este 
prea tîrziu, acest tînăr se 
poale reintegra în rîndul 
oamenilor adevurați.

Sever NOIAN

Ion FIASTRU

P.S. Trimis în judecată 
pentru abaterile sale an
tisociale — parazitism, ne
glijarea îndatoririlor pă
rintești, I. K. a fost con
damnat la 5 luni închisoa
re.,-



4 Steagul roșu

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu

fntilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo

și tovarășa Carmen Menendez Carrillo
(Urmare din pag. 1)

ta k>i pentru dezvoltarea 
generală a colaborării și 
conlucrării dintre România 
și Spania atît pe plan bi
lateral, cît și pe arena vie
ții internaționale. în a- 
cest context, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român a subliniat 
însemnătatea deosebită a 
bunei pregătiri a viitoa-

rei
pene de la
1980,

reuniuni general-curo-
Madrid din 

în așa fel îneît ea 
să ,răspundă deplin aștep-

te șl muncitorești, a tu
turor forțelor revoluțio
nare, democrate și pro
gresiste în lupta pentru : 

țărilor popoarelor privind securitate, colaborare, pro- 
instaurarea unui climat de 
pace și securitate pe 
continent.

In cadrul convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat necesitatea întă
ririi colaborării și conlu
crării partidelor comunis

Oaspeți
(Urmare din pag. 1)

Oca 9,45. Avionul prezi
dențial aterizează pe ae
roportul Manises, pavoazat 
cu drapelele de stat ale 
României și Spaniei.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa 
Ceaușesc.U. sînt 
«ați cu căldură 
natorul civil al 
Enrique .Millian, de co
mandantul regiunii milita
re Valencia. Jaime Milins 
del Bosh, de rectorul U- 
niversițății, Saturnino del
la Plaza. -

■ După încheierea’ fceremo-

E le n a 
întîmpi- 

de guver- 
Valeneiei,

Ceremonia
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FILME
în Spania

0 caldă șl entuziastă manifestație de stimă 
șl prețuire din partea tineretului 

Universității muncitorești din Valencia
După vizitarea întreprin

derii „Lois", coloana ofi
cială de mașini 
dreaptă spre o 
din vecinătatea 
tații muncitorești, unde se 
află elicopterele preziden
țiale. A Hsnd de prezen
ța înalților oaspeți români, 
mii de tineri, care înva
ță la acest important cen
tru de învățământ din 

de^caidă priete- Valencia, au ținut să fie 
prezenți pe stadionul un
de se aflau elicopterele, 

pentru a-i saluta la pleca
re.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați cu. calde cuvinte de 
salut de conducătorii Uni
versității muncitorești, ca
re le urează o vizită în

greș social și pace în lu
me.

■înlîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovără
șească, C._ _____
nie. caracteristică bunelor 
relații dintre partidele 
noastre.

ai orașului Valencia
niei de la sosire, coloana 
oficială — escortată de o 
gardă de motocicliști — se 
îndreaptă spre piața pri
măriei din centrul Valen
ciei. '■ , ■

Este o zi splendidă de 
mai. Avenida del Cid, 
Piața Spaniei, Avenida San 
Vicente, Piața Augustin,.]» 
care le străbate 
oficială, oferă o 
concludentă 
moderne și a frumuseții a- 
cesțui oraș atît de cîntat 
de rapsozi și poeți.

în Piața Primăriei, îm
podobită eu drapelele de 
stat ale României și Spa
niei, sosirea înalților oas
peți români este salutată

de trompete și de un 
cadron de cavaleriști 
frumoase uniforme de 
poeă.

Oaspeții 
vitați apoi 
măriei.

Fanfara
toneazji Imnul de stat 
României,

în Salonul oglinzilor.

es- 
în 
e-

in-români sînt 
în Palatul Pri

comunală

coloana 
imagine 

a dezvoltării

in
ul

H

se în ■ 
platfbrmă 
Uriiversi-

Spania, plăcută și plină de 
rezultate. In amintirea a- 
cestui scurt popas tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceau.șescu 
sînt invitați să semneze în 
„Cartea de aur" a Univer
sității muncitorești.

Miile de tineri îi con
duc pe oaspeți pînă la 
scara elicopterului.

★
In continuare, înalții 

oaspeți români se îndreap
tă, la bordul elicopterelor, 
spre un alt mare obiectiv 
industrial al Valenciel — 
modernul combinat side
rurgic din Sagunto.

Este survolată, de aseme
nea, una din renumitele 
zone turistice ale Valen
ciei ■— Costa Blanca 
(„Coasta Alba j..

La combinatul siderurgic 
«Ifos Hornos del Mediteraneo"

în Salonul oglinzilor, de 
la primul etaj, președinte - 
lui- Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceausescu 
le sînt prezentați consilierii 
municipali, între care to
varășul Pedro Jamora. din 
partea Partidului Comu
ti ist 
mar

din Spania,i vicepri- 
al Valenciel.

înmînării Cheii orașului
In continuare, în Salo

nul oglinzilor, are loc ce
remonia luminării „Cucii 
orașuiui'1 Valencia președin
telui Nicolae Ceaușescu. în 
semn de înaltă stimă și 
prețuire față de șeful sta
tului român. La ceremonie 
sînț prezenți guvernatorul 
civil ăl Valenciel; Enrique 
Millian, personalități ale 
vieții politice și culturale. 
Ofițeri superiori., toți consi
lierii municipali.

La masa prezidiului iau 
loc președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, primarul Valen
ciei, Fernando Martinez 
Castellano, împreună cu 
soția,

Fanfara intonează străve
chiul imn al Valenciei.

înalților oaspeți români,

li se, adresează primarul 
Valenciei.

In aplauzele celor ,.pr.e- 
zenți, primarul 
ză președintelui 
Ceaușescu cheia 
Valencia, 
magiu, 
român i se oferă 
xemplar din 
rp“, veche coici wv mc tex
te de legi și ordonanțe a- 
le Municipiului Valencia, 
iar tovarășei El e 
Ceaușescu, o frumoasă 
tuetă din ceramică,: 
erată cu măiestrie de 
tizani locali.

A luat apoi cuvîntul 
ședințele Nicol 
Ceausescu.

• La rugămintea gazdelor, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

înmînea-
Nieolae 

orașului 
în semn de o- 
șefului statului 

un e-
i „Libro Fur

coi ecl ie de tex-

români 
viziteze 

Pa-

oas-
un

n. a 
sta- 
lu~ 
ar-

pre- 
a e

Ceau.șescu au semnat în 
„Cartea de onoare’' a Pri
măriei din . Valencia.

Înalții oaspeți 
sînt invitați să
principalele săli ale 
latului Primăriei.

La plecare, înalții 
peți români își iau 
călduros rămas bun de. la
gazdele municipale. Nu
meroși cetățeni aflați în 
Piața Primăriei salută pe, 
președintele N ic o 1 a e 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și bucuria și satis
facția de a-i avea ca oas
peți de onoare în orașul: 
lor. 
Ceau.șescu 
Elena Ceaușescu 
acestor 
simpatie.

Nicolae 
tovarășa 
răspund 

manifestații

Tovarășul
Și

de

la fabrica de textile

din Sagunto
’ După survolarea zonelor 
din vecinătatea Valenciei, 
elicopterul prezidențial, a 
aterizat pe platforma din 
fala Combinatului side
rurgic „Altos Hornos del 
Mediteraneo", din Sagunto 
la 25 km nord de_ Valen
cia. Oaspeții sînt întîmpi- 
nați cu căldură de ing. Ri
cardo Diez Serrano, pre-, 

’ședințele Consiliului de ad
ministrație al Combinatu
lui siderurgic, de prima
rul orașului Sagunto, de 
reprezentanți ai muncito
rilor.

Unitate de, frunte a si
derurgiei spaniole, . Combi
natul „Altos Hornos del 
Mediteraneo" se întinde pe 
o suprafață de 200 de hec
tare și produce pe an 
700 000 tone de tablîț-ț>an- 
dă laminată la rece.

Prcșed inie le Consiliului
de administrație prezintă 
în fața unei schițe — 
cipalele date privind 
vitatea întreprinderii

prin- 
acți- 

în

C o n v o

etapa actuală și în pers
pectivă.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu -și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt in
vitați să viziteze halele de 
laminare la rece, precum 
și Secțiile de tratare a bo
binelor. laminate.

După vizitarea secțiilor, 
înalții oaspeți români sini 
invitați în salonul de re
cepție din pavilionul ad
ministrativ. P reșed i n tel e 
Nicolae Ceau.șescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
rugați să semneze in „Car
tea de onoare" a întreprin
derii.

La ieșirea din pavilionul 
administrativ, o delegație 
de muncitori ai Complexu
lui siderurgic vine să-i sa
lute pe oaspeți în numele 
tuturor muncitorilor din 
întreprindere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ic strin- 
ge cu căldură mii ni le și 
le adresează, la rîndul său, 
un cordial salut prietenesc 
din 
din

partea muncitorilor 
România.

r b 1 r i

No-
Re-

PETROȘANI — 7 
lembrie : Dueliștii ; 
publica : Toți sau nici 
unul;. Unirea : Cobra.

PETRILA : Hop șt a- 
pare maimuța.
—-LONEĂ : Mașina de 
întinerit.

ANI NO AS A : De par
tea cealaltă a oglinzii.

VULCAN : M-ati con
fundat.

IUPENI — Cultural: 
l a noi era liniște ;

, Muncitoresc : Șoimul. 
[ URICANI : Șeriful
din Tennessee. (III)
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I 17,00

17,05
17.25

TV.

ru-

dv.

I

Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba 
să.

.17,15 Pentru timpul
liber, vă recoman- 
dăm... *

18.00 Reportaj pe glob.
18,15 Iordania — Trep

te ale istoriei.
18,35 Film serial pentru 

copii: „Povestiri
din pădurea ver- 

: de“. fcpisodul 11.
19.00 Telejurnal.
19,30 Ora tineretului.
20,20 Telereeital Toma 

Dimitriu.
Muzică ușoară din 
R.S.F. Iugoslavia. 
Telejurnal.

| 21,30

I
I
| 13,00 De la 1
’15,00 Club univers 
116,00 Radiojur

Tehnică si org;

I
I
I
I «
II

1,45

RADIO
la 3.

20. 
mal. 16,25 

■ganizare în 
agricultură. 16/40 Din 
fonoteca d_> folclor. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Universul familiei. 
17,30 Instantanee inter
pretative. 18.00 Orele 
serii. 20.00 Viers de 
doină, nas de joc. 20.30 

Reflexele timpului. 20.40 
Cadențe sonore. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00— 
5,00 Non stop muzical 
nocturn.- ;
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I’ronoexpres din 23 mai 
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i
în zilele de 21 și 22 mai, 

tovărășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim ministru al 
guvernului, și Alexandru 
Mărgăriteseu, prim ad
junct al ministrului co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale. au avut convorbiri 

, cu ministrul comerțului și 
turismului al Spaniei. Juan 
Antonio Garcia Diez, cu
președintele Institutului 
Național de Industrie —

Jose Miguel Delarica,
de

INI.
precum și cu o serie 
conducători de Urme spa
niole din domeniile cons
trucției de mașini, meta
lurgiei și chimiei.

în timpul convorbirilor 
s-au stabilit măsuri con
crete care să ducă la în
cheierea de noi contracte 
economice și de acțiuni de 
cooperare bilaterale și pe 
terțe piețe.

FOND de
1 252 321 lei. 
Report 427 822 lei.

vaporizare și finisaj gene
ral.

Pe parcursiU vizitei, 
gazdele prezintă oaspeți
lor procesul de producție, 
în cea mai mare parte au
tomatizat.

La plecare, gazdele au 
mulțumit călduros înalților 
oaspeți români pentru vizi
ta făcută.

âiți membri ai Consiliu
lui;. .

După o scurtă prezentare 
a fabricii — specializată 
m producția de țesături 
pentru confecții, președin
tele Nicolae Ceaușescu; și 
tovarășa Elena Ceaușescu

De
na
spre fabrica de
„Lois". situată în zona 
sud a Valenciei. La 
sire, înalții oaspeți 
mâni sînt salutați cu deo
sebită căldură de Joaquin H .............H

președintele sînt invitați să viziteze sec
țiile țesătorie, preparare a 
urzelii,

la primărie, : eoloa- 
oficială ș-a îndreptat 

textile..
de

so
ro -

Saez Merino.
Consiliului de administra
ție al datreprihderii, de țesături - reiate,

Dejun oferit în onoarea tovarășului 
Nlco'ae Ceaușescu șl a tovarășei 

Elena Ceaușescu de către primarul 
Valencia

Noul președinte al
R.F. Germania

orașului
Miercuri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceau.șescu au 
participat la un dejun o- 
ferit in onoarea lor de pri
marul orașului Valencia, 
Fernando Martinez Castel
lano și soția acestuia, En- 
far.no Sanchez de Martinez.

I<a dejun au participat 
Gheorghe Oprea, N-icu, 
Ceaușescu, alte persoane 
oficiale române. De aseme-

nea, au participat mem
bri ai Consiliului orașului, 
alți reprezentanți ai vieții 
publice, economice și cul
turale din Valencia.

In cadrul dejunului, pri
marul orașului Valencia și 
președintele Republicii So
cialiste România au rostit 
scurte toasturi.

După dejun, oaspeții 
români au părăsit Valen
cia, revenind la Aranjuez.

Președintele C.C. al P.C. Chinez a primit 
delegația guvernamentală română

BEIJING 23 (Agerpres). 
— Tovarășul Hua Guo- 
feng, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit delega
ția guvernamentală româ
nă condusă de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al ‘ gu
vernului, președintele păr
ții române în Comisia gu
vernamentală româno chi- 
neză de colaborare econo
mică și tehnică, care s-a

s-a

aflat la Beijing cu prile
jul lucrărilor primei se
siuni a comisiei.

în cadrul întîlnirii 
dat o apreciere pozitivă
rezultatelor cu care s-au 
încheiat lucrările primei 
sesiuni a comisiei, stadiu
lui îndeplinirii 
lor stabilite în 
nivelul cel mai 
foșt exprimată
pentru cursul ascendent ăl 
relațiilor de prietenie din
tre partidele și popoarele 
României și Chinei.

obiective- 
comun la 
înalt. A 
satisfacția

BONN 23 (Agerpres), — 
Miercuri, Adunarea Fede
rală l-a ales pe Karl Cars
tens în funcția de președin
te al Republicii Federale 
Germania pentru următo
rii patru ani, candidat la 
magistratura supremă din 
partea opoziției, Uniunea 
Creștin Democrată — U- 
niunea Creștin Socială (Ra
mura bavareză a U.C.D.).

Karl Carstens a fost pî- 
nă în prezent, președinte 
al Bundestag-ului. El îi 
succede în ftlncția de pre
ședinte al R.F, Germania 
lui Walter Scheel (P.S.D.), 
al cărui mandat expiră la 
30 iunie a.c,

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitima

ție de serviciu pe nu
mele Butan Vasile, e- 
liberată de l.M. Pelri- 
la. Se declară nulă. 
(389)

PIERDUT legitima
ție de serviciu pe nu
mele Ciueean Gheor
ghe, eliberată de l.G.L. 
Petroșani. Se declară 
nulă.. (393)

DECESE

PROFUND îndu
rerați, soția, fiul, pă
rinții și rudele anunță 
moartea fulgerătoare 
a iubitului și neuitatu
lui soț, 
văr

Ing.

tată, fiu, ginere.

MOLDOVAN
ȘTEFAN

care va rămîne veșnic 
viu în inimile noastre 
nemîngîiate. (395)
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