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Vizita în țara noastră 
tovarășuluia

Ahmed Sekou Toure
Continuarea convorbirilor oficiale

iulie, 
între 
1 a e 
gene-

în intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

Productivități 
sporite în abataje

intrat 
nouă

Alături de alte trei 
sectoare de producție 
ale I.M. Petrila care 
însumează un plus de 
peste 30 000 tone la pro
ducția fizică de cărbune 
de la începutul anului, 
colectivul sectorului II 
participă cu o depășire 
de peste 2 000 tone. Re
zultatele oglindesc eloc
vent faptele de muncă 
ale acestui colectiv la 
începutul celei de a do
ua jumătăți a anului — 
640 tone peste prevederi 
în luna iulie — condiți
ile pe care și le-a creat 
colectivul pentru crește
rea continuă a produc
ției de cărbune.

De ieri, aici a 
in funcțiune o
combină pentru tăiere 
într-un abataj dotat cu 
complex mecanizat de 
susținere. Productivi
tatea muncii va spori 
pe această cale cu 3 
tone pe post. Tot în 
stratul 13 se montează 
un nou complex me
canizat, utilizindu-se 
un procedeu 
eficient de montaj — 
concomitent cu avansa
rea lucrărilor de pregă
tire —, ceea ce a con
dus ia scurtarea la ju- 
mătate a duratei de in
troducere a complexu
lui. în această săptămî- 
nă, in stratul 3, a intrat 
în funcțiune un nou a- 
bataj frontal astfel incit 
capacitatea zilnică de 
producție a crescut subs
tanțial. Productivitatea 
medie a muncii în căr
bune, depășită în cursul 
lunii iulie cu peste o ju
mătate de tonă pe post, 
va înregistra astfel o în
seninată sporire. Se evi
dențiază prin contribu
ția adusă la obținerea 
unor astfel de rezultate 
brigăzile conduse de Ni
colae Tăiau, Alexandru 
Lazov și Dumitru Leort-

Indicatori superiori
de preparare

Preocuparea statornică a 
preparatorilor de la secția 
de preparare a cărbunelui 
de la Petrila. pentru con
tinua îmbunătățire a cali
tății cărbunelui este reflec
tată în rezultatele obținute, 
în realizarea și depășirea 
indicatorilor planificați. In
dicatorul recuperarea glo
bală a fost depășit cu 0.6 
puncte, respectiv cu 1 00(1 
tone de cărbune.

Un alt indicator deosebit 
de important -- recupera
rea în semicocs — a fost,

de asemenea, depășit 
harnicul colectiv cu 12,6 ia 
sută, respectiv cu 1,9 punc
te.

Depășirile amintite de
monstrează elocvent hotărî- 
rea colectivului de a în- 
tîmpina marile evenimente 
ale anului — sărbătorirea 
celei de a 35-a aniversări 
a eliberării patriei de 
dominația fascistă și 
de-al Xll-lea Congres 
partidului— cu noi și 
portante succese.

La I. M. Uricani

ac

sub 
cel 
al 

i în

La Palatul Republicii au 
continuat, vineri, 27 
convorbirile oficiale 
tovarășul N i c o 
Ceaușescu, secretar
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului De
mocrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guine
ea.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și guineeze.

In aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au reluat schimbul 
de păreri privind dezvol
tarea economică și socială 
a celor două țări, căile și 
mijloacele de promovare 
mai intensă a colaborării 
româno-guineeze, precum 
și în legătură cu aspecte 
principale ale actualității 
politice internaționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat suc
cesele deosebite obținute 
de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comu
nist, în cei 35 de ani care 
au trecut de la eliberarea 
României, în dezvoltarea 
impetuoasă a economiei, 
științei și culturii, în 
dicarea nivelului de

material și spiritual al 
celor ce muncesc, precum 
și direcțiile principale de 
dezvoltare a țării în ur
mătorul cincinal și în pers
pectivă.

La rîndul său. tovarășul 
Ahmed Sekou Toure a in
format despre realizările 
revoluției guineeze, în 
transformarea vieții sociale 
și economice, în edificarea 
unei societăți democratice. 
Au fost relevate succesele 
importante dobîndite de po
porul guineez, sub conduce
rea Partidului Democrat, în 
dezvoltarea economică și 
socială a patriei, in 
carea bunăstării, în 
tărirea independenței 
suveranității sale.

A n a 1 i z î n d evoluția 
relațiilor româno-guine
eze, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că 
înțelegerile convenite cu 
prilejul dialogului avut, 
la Conakry, în 1974, se 
transpun cu succes în fapt 
și au evidențiat rezultatele

ridi-
în-

Și

pozitive înregistrate în 
multiple domenii de cola
borare. In același timp, a 
fost subliniată necesitatea 
dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări pe tă- 
rîm politic, economic și 
tehnico-științific.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Se
kou Toure au abordat, de 
asemenea, un cerc larg 
de probleme internaționa
le actuale, acordînd',o a- 
tenție deosebită evoluției 
situației politice în zone
le geografice în care sînt 
situate cele două țări.

In acest cadru, s-a dat 
o înaltă apreciere contri
buției popoarelor africane 
la lupta pentru instaura
rea unor relații noi, demo
cratice, în viața 
țională, pentru
rea și adîncirea procesului 
transformărilor 
nare, naționale și sociale, 
din lumea contemporană.

in terna- 
continua-

rcvoluțio-

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, în jurul orei 11,00 posturile de radio și t«-
Z1UDP Var trtliumilx» 4- I.. :£■ i________ •leviziune vor transmite direct de la Slatina, adunarea 

populară prilejuită de vizita oficială în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste Romănia și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Ahmed Sekou Tonre, secre
tar general al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, 
împreună cu tovarășa Andree Toure.

Colectivul dispune de importante 
rezerve de creștere a

la 
fi- 
a 

în- 
so-

pen- 
condi-

Darea de seamă prezenta
tă în adunarea generală a 
oamenilor muncii de 
I.M. Uricani a oglindit 
del întreaga activitate 
colectivului, succesele 
registrate în întrecerea 
cialistă. preocupările 
tru îmbunătățirea
țiilor de muncă și de viață 
ale minerilor, dar a evi
dențiat în fața reprezen
taților și importantele re
zerve de creștere a produc
ției de cărbune, insuficient 
valorificate.

Producția fizică de cărbu
ne, brut extrasă în semes
trul I a fost cu 5 553 de to
ne mai mare decît sarcina 
planificată, spor realizat pe 
seama depășirii productivi
tății muncii, 
productivitatea 
fost sporită cu 
în cărbune cu 
cu 4,1 la sută 
și cu 2,4 la sută la nivelul 
întreprinderii. Toate aceste

în abataje, 
muncii a

10,9 la sută,
15,7 ia sută, 
în subteran

producției
depășiri au fost obținute 
în condițiile în care la 
consumul de material lem
nos s-au obținut impor
tante economii: 7,1 mc/1000 
tone de cărbune extras la

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

lemn de mină și 2,2 
mc/1000 tone la cherestea. 
Un alt indicator deosebit 
de important — prețul de 
cost — a fost realizat și 
s-au obținut economii de 
13,65 lei la tona de cărbu
ne extras.

La nivelul sectoarelor, 
cele mai bune rezultate 
le-au obținut minerii sec
torului II, sector declarat 
fruntaș cu plus 8422 .tone

de cărbune extras, iar 
nivelul brigăzilor, rezulta
tele cele mai bune 
obținut formația de lucru 
condusă de Aurel 
Bineînțeles, nu a fost sin
gura brigadă cu rezultate 
deosebite, ei, alăturîndu-i-se 
brigăzile conduse 
rențiu Kelemen, 
Bornoiu, Ștefan 
Gheorghe Scorpie, 
colae, Ștefan Baciu, Andrei 
Tokes, Simion Budescu, 
Traian Pop. Dar, în cadrul 
adunării nu aU fost trecu
te cu vederea nici nereali- 
zările la unii indicatori. Ast
fel, depășirile procentului

le-a

Fabrica de confecții Vulcan. Confecționară Ce
cilia Plejoianu execut* sulfilarea unui nou model 
de pe banda de lucru. ;

Soșoi.

de Lau- 
Dumitru

Nagy, 
loan Ni-

Dorin GHEȚA

(Continuare in jfag. a 2-a) Foto: Șt. NEMECȘEK

Manifestări dedicate Zilei minerului

educație socia-cultură și

de consiliul mu- 
educație politică 
socialistă în pe

O WwS

MM

Șeful de echipă Vasile Codoreanu împreună cu dulgherii Aurel Nemțeanu 
și Constantin Fotache executind planșeul în consolă la secția sortare a noii 
preparați! din Livezeni.

Foto : Ion LICIU

In săptămîna următoare întreaga viață cultural- 
educativă, artistică și sportivă din municipiu va fi 
marcată de manifestări dedicate Zilei minerului. Des
pre conținutul și formele organizatorice ale acestei 
suite de activități care constituie „Săptămîna educa
ției socialiste, culturii și sportului" am primit detalii 
de la tovarășul Vasile Chirculescu, președintele Co
mitetului municipal pentru 
listă.

— In acest an, „Săptă
mîna educației socialiste, 
culturii și sportului în Va
lea Jiului" se desfășoară 
sub semnul memorabilelor 
evenimente din viața popo
rului nostru 
niversare a eliberării 
triei de sub dominația 
cistă și Congresul 
Xll-lea al partidului, 
ceasta suită de manifestări,

a 35-a a- 
pa- 
fas- 

,al 
A-

organizată 
nicipal de 
și cultură 
rioada 1—5 august, este de
dicată Zilei minerului și 
împlinirii unei jumătăți de 
secol de la eroicele lupte 
ale minerilor de la Lu- 
pen: în august 1929. Semni
ficația unor astfel de ma
nifestări care au loc în fie-

care an la începutul lunii 
august este complexă, fapt 
sugerat de însăși participa
rea oamenilor muncii la 
viața cultural-educativă din 
municipiu. Desfășurarea și 
rezultatele înregistrate în 
actuala ediție a Festivalu
lui național „Cintarea Ro
mâniei", cu mult superioa
re față de prima ediție, 
pot fi apreciate ca o ex
presie a eficienței acestor 
inițiative locale.

— Pe ce coordonate se va 
desfășura „Săptămîna edu
cației socialiste, culturii și 
sportului" în acest an ?

T. SPAȚARU

(Contim are în pag a 3-s»
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CUM CONSUMAM ENERGIA ELECTRICA?

L umină asupra unui caz
întunecai"

în aparență
99

Secția de distribuire a e- 
nergiei electrice Petroșani 
a înregistrat în prima ju
mătate a anului 1979 im
portante economii de ener
gie la majoritatea catego
riilor de consumatori. Bi
lanțul secției pe șase luni 
relevă realizarea unei eco
nomii de 2 557 000 kWh, la 
indicatorii iluminat și alte 
utilizări casnice, indicator 
care reflectă preocuparea 
populației pentru înfăptui
rea unei importante sarcini 
economice actuale.

Mai există însă unii care 
au o optică greșită despre 
consumul de energie 
trică. Am pornit spre 
peni pe urmele unei 
sori trimise redacției 
cetățeanul Nuțu Borta 
Aleea Plopilor, blocul 
apartamentul 5. Ne-au 
soțit îh deplasare la locu
ința potentului, maistrul Ion 
Coc de 1- S.D.E.E. Petro
șani. șeful de echipă Loghin 
Stoica și muncitorul Eugen 
Rădueu de la compartimen
tul de utilizare a energiei 
electrice Lupeni, ultimul a- 
euzat de autorul scrisorii 
că i-ar fi debranșat de la 
rețea „fără motiv", aparta
mentul. „în luna decem
brie 1978, ziua de 20 — spu
ne autorul scrisorii — m-am 
pomenit la domiciliu cu un 
muncitor de la I.R.E.H. (Eu
gen Rădueu — n.n.). A ve
nit ca să schimbe contorul. 
Am aprins lumina si conto
rul mergea. (Era deci, bun, 
vrea să spună autorul sci î- 
sorii —n.n.). Pe data de 21 
decembrie 1978, m-am pre
zentat la I.R.E.H. la Lu
peni. Aici l-am surprins pe 
muncitorul Rădueu găurind 
cu o sîrmă contorul. Sînt 
în situația de a merge mai 
departe, întrueît de 
luni de zile nu mai 
mese curent".

Ce am constatat noi ? 
In primul rînd că, între 
unele dintre afirmațiile 
semnatarului scrisorii și 
realitate există flagrante 
nepotriviri. Electricianul 
Eugen Rădueu, efectuînd 

. controlul obișnuit, eare-i 
intră în obligațiile de ser
viciu, a constatat lovituri 
pe carcasa contorului, cu 
pricina. Ca urmare l-a ri
dicat, întrerupînd’ totodată 
furnizarea de curent pină

Anchetă
elee-
Lu- 
scri- 

de 
din

7, 
în

co-

la elucidarea cauzelor. A- 
poi trei specialiști au exa
minat din nou contorul 
considerat de consumator 
drept „bun". Urmele lovi
turilor erau vizibile. Orici
ne putea să vadă că apa
ratul nu mai prezenta cer
titudinea înregistrării 
recte’ a consumului.

Mergînd mai departe pe 
calea elucidării cazului, am 
solicitat serviciului de în
casări din Lupeni situația 
beneficiarului N.B. Ce do
vedește aceasta ? Pe între
gul an 1973 el a plătit 62 
de lei. Pe trimestrele III 
și IV 1973 nu a plătit nimic. 
Oare nu a consumat ener
gie ? Pe anul 1974 a plătit 
39.50 lei, iar pe trimestrul 
IV, potrivit situației... nu a 
consumat curent. Pe anul 
1975 a plătit 51,25 'lei. A 
urmat anul 1976 în care a 
plătit...

'achitat 
— 43,50 
econom
de pildă, ca în trimestrul 
III al anului 1978 să nu fi 
consumat nici măcar un 
kilowat de energie. Electri
cianul Eugen Rădueu a

constatat că în apartament 
s-au folosit cel puțin 3 
becuri de 60 W, un radia
tor de 1 000 W. Informativ 
reamintim, că, obișnuit, 
pentru un singur bec de 
60 W se încasează după sis
temul paușal 7 lei pe lună 
în perioada de vară și 11 
lei în cea de iarnă.

Concluzia ce se desprin
de din aprecierea atitudinii 
lui N.B. față de contor și 
față de îneașatoare'a de la 
S.D.E.E. căreia nu o dată i-a 
închis ușa, e clară. N.B. a 
fost, pină în decembrie 1978 
un consumator de energie 
fraudulos, iar prejudiciul 
produs de atitudinea lui 
este în dauna avutului obș
tesc. Prin măsura luată 
electricianul E. Rădueu a 
pus capăt acestei situații 
inadmisibile. Se mai _pun 
totuși cîteva întrebări. De 
ce s-a prelungit atît de 
mult timp elucidarea aces
tui caz ? Pentru că — ne-a 
precizat maistrul Ion Coc 
— deși vinovăția lui era 
demonstrată, el a susținut 
într-una, fapt pe care l-a 
făcut și în fața noastră, că 
nu a degradat contorul și 
este cu plata curentului la 
zi (cît de „corect și cinstit" 
a fost, s-a văzut). Contorul 
i-a fost înlocuit cu unul 
bun cu adevărat. Paguba 
adusă avutului obștesc tre-

Din
o

e-

In acest an, la mina Pe- 
trila transportul subteran 
a cunoscut. o îmbunătățire 
substanțială. Cea mai im
portantă dintre acestea, es
te trecerea de la transpor
tul discontinuu la trans
portul în flux pe benzi,
care asigură scoaterea ope
rativă a cărbunelui la su
prafață. în prezent, s-a 
arătat/ în adunarea oameni
lor muncii de la sectorul 
VII, 'lungimea benzilor pe 
care este transportat căr
bunele depășește 3 400 me
tri. De asemenea, mina dis
pune de 22 de transportoa
re. precum șif șase silozuri 
de mare capacitate.

Datorită acestui fapt, a 
mobilizării oamenilor mun
cii la realizare^ sarcinilor 
de plan, pe primul semes
tru al anului au fost obți
nute rezultate bune. Pe ce- 

puțuri . au fost 
tone 
decît 

de

f

10 lei. în 1977 a 
59 lei, iar în 1978 
lei. Orieît ar fi de 
N.B., este exclus,

bule însă recuperată, 
acest caz trebuie trasă 
învățătură: curentul
lectric trebuie gospodărit, 
consumul plătit corect.

Toma ȚAțARCA

le două 
transportate cu 29 715 
mai jnult 
prevedeau sarcinile 
plan. Totodată, productivi
tatea muncii a fost realiza
tă în proporție de 113,25 la 
sută în condițiile mecaniză
rii transportului.

Discuțiile au subliniat fap
tul că trebuie să sporeas
că preocuparea pentru bu
na aprovizionare a sectoa
relor cu materialele necesa
re. Pentru a asigura rit
micitatea aprovizionării, în 
cadrul minei au fost exe
cutate o serie de lucrări 
dintre care amintim : rea- 
menajarea orizontului 16, 
a circuitului de transport 
de la puțul orb nr. 12, 
pregătirea, puțului centru

cărbune

pentru transportul materia
lelor, tubafea suitorului co
lector de Ia sectorul II etc. 
Cu toată atenția acordată 
funcționării normate a ben
zilor de transport, n-au 
lipsit defecțiunile, mai a- 
les ia banda nr. 3 unde 
personalul însărcinat cu 
supravegherea transportului 
nu și-a făcut întotdeauna 
datoria. Asemenea lipsuri, 
s-a arătat în cadrul adu
nării, se datoresc nerespec- 
tării ordinii și disciplinei 
la fiecare ioc de muncă. în. 
darea de seamă au fost 
criticați „campionii" la ab- • 
sențe nemotivate : Alexan
dru Iștvănuț, Mihai Lungu, 
loan Velicu, Alexandru 
Costin, loan Clîițoi și, Io
sif Vass.

Aceste aspecte negative 
nu pot însă umbri rezulta
tele bune obținute de co
lectivul sectorului VII 
transport de la mina Pe- 
trila. Numele unor munci
tori ca Petru Puian, loan 
Carpen, Ion Mladin, Iosif 
Papp, Zoltan Mikola, loan 
Inel, Vasile Vințan. Gavri
la Lazăr și alții este îns
cris lună de lună în rîn- 
dul fruntașilor.

întregul colectiv al sec
torului s-a angajat ca în 
semestrul II să depășească 
sarcinile de plan, trans
ported în plus la suprafa
ță peste 57 000 tone de 
cărbune, pentru a întîm- 
pina măreața sărbătoare de 
ia 23 August și Congresul 
al XII-lea al partidului cu 
noi și importante succese.

Valeriu COANDRAȘ

ÎN ATENȚIE!

Conform Decretului Con
siliului de Stat privind li
nele măsuri pentru rațio
nalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea 
economicoasă a parcului 
de autoturisme, ale cărui 
prevederi., au intrat in vi
goare, începînd de miine, 
duminică 29 iulie, persoa
nele fizice pot folosi au
tovehiculele proprietate 
personală, duminicile și 
în zilele nclucrătoare, 
alternativ, in raport * de 
numărul de ’ înmatricula
re cu soț sau fără soț 
al autoturismului. Miine, 
conform prevederilor De
cretului, vor putea circu- 
ja legal doar autoturisme
le care au număr de în
matriculare cu soț. ■ A- 
ceastă ' interdicție este va
labilă și pentru posesorii 
de motorete, triciclurf sau 
motociclete.

DIN NOU, 
DEPĂȘIREA !

Dacă și acestui puști 
i-a stîrnit mirarea morma
nul de reziduuri tare în
locuiește recipientul, ne

l

Colectivul dispune de 
rezerve de creștere a

(Urinare din pac- 1)
„mirăm cum nu se miră" 
gospodarii care au „des
ființat" recipientul, trans- 
ferîndu-1 cîteva blocuri 
mai departe.

Imaginea este din stra
da Păcii, cartierul Aero
port, între blocurile 
8. Cine are ochi să 
și,* eventual... să ia 
suri. (IX.)

10 și 
vadă

î

de cenușă admis cu 3,1 la 
sută, a influențat realizarea 
planului la cărbune net cu 
peste 29 000 tone. Și la ce
lelalte activități, de inves
tiții și pregătiri s-au înre
gistrat unele minusuri : 
1288 ml la pregătiri și 656 
ml la investiții, nerealizări 
ce vor crea probleme, da
că nu sînt recuperate, în 
realizarea liniei de front 
active. La nivelul sectoare
lor,. cele mai mari rămîneri 
în urmă la producția fizică 
de cărbune le-au avut sec
toarele III și I totalizînd 
un minus de peste 12 000 
tone de cărbune.

Aceste nerealizări spe
ram că se vor situa în cen
trul dezbaterilor adunării 
generale a oamenilor mun
cii. Ne așteptam, așa cum 
ne-au obișnuit de-a lungul 
anilor minerii de la Uri- 
cani, la o mai largă paiti- 
cipare a oamenilor muncii 
la dezbateri. Dar, se paie 
că din acest punct de ve- 
dere adunarea generală a 
fost în acest an, mai slab 
pregătită, din moment ce 
]a discuții nu au luat partg 
decît trei șefi de sectoare,

un maistru minier de la 
s&ctorui II, sector de la ca
re nu vorbise șeful secto
rului, și un singur șef de 
echipă, din sectorul V e- 
lectromecanic, 
cretarului 
U.T.C. pe

în afara se- 
comitetului 

întreprindere. 
Nici un miner, nici un șef 
de brigadă, lăcătuș sau e- 
lectrician din subteran, șef 
de formație de lucru de la 
sectorul de transport să nu 
fi avut nimic de spus ?

E adevărat, problemele 
ridicate de șefii de sectoa
re Vasile Matei, loan Todea 
și Doru Mihăilă, de mais
trul minier principal Marin 
Ștoiculescu sau șeful 
echipă de la sectorul 
Constantin Modileă 
probleme importante, 
blemele cu care se confrun
tă colectivele. Dar, consi
derăm că și minerii care 
exploatează complexele me
canizate introduse în acest 
an, cei care mînuiesc com
binele de înaintări în ste
ril, combine de mare pro
ductivitate, puteau să-și 
împărtășească cel puțin din 
experiența lor. Dacă numă
rul 
fost 
rea 
mai 
cest
că s-ar fi găsit și propus

de
V, 

sînt 
pro-

participanților ar fi 
mai mare, dacă aduna- 

generală ar fi fost 
bine pregătită din a- 
punct de vedere, sigur

Constructorii cartierului 
Bucura al orașului Uri- 
cani au început lucrările 
unul nou obiectiv social- 
cultural : este vorba des
pre cinematograful cu 350 
locuri. Sînt deja termi
nate fundațiile viitorului 
asezămînt de cultură.
♦-------- ----

în centrul civic al Vul
canului, a început cons-

trucția unui nou bloc cu 
28 apartamente. Noul o- 
biectiv social este desti
nat să îmbunătățească 
condițiile de locuit ale oa
menilor muncii din loca
litate, să îmbogățească în 
același timp zestrea e- 
dilitară a orașului. (C.G.) 
♦-------- -----

Comitetul U.T.C. de la 
I.M. Vulcan a organizat o 
vastă acțiune de muncă 
patriotică cu participarea 
tinerilor din sectoarele 
IV, V, IX și XII. Acțiu-

nea s-a soldat cu colecta
rea și predarea a 28 000 
kg cupru. (G.P.)
♦------ -------

Mîine, 88 de tineri din 
municipiul Petroșani vot 
pleca în tabăra de odih
nă de la Năvodari desti
nată elevilor. Âici vor a- 
vea prilejul să petreacă 
timp de două săptămîni 
zile de neuitat, drept răs- 

■ plată pentru bunele rezul
tate obținute de ei în ac
tivitatea școlară și extra- 
școlară. (C.I.)

Pe raza comunei Bani
ța se desfășoară o intensă 
acțiune pentru realizarea 
planului de contractări și 
achiziții. Prin livrarea la 
fondul centralizat al sta
tului a 200 porcine, pla- 
nuj la acest capitol a f st 
realizat integral, iar la caș 
de oaie in proporție de 
105 la sută. (C.D.)

importante 
producției

măsuri concrete, spre exem
plu de îmbunătățire a pre
zenței la lucru. Un alt as
pect care ar fi putut fi 
dezbătut era și stabilitatea 
cadrelor. în semestrul I au 
fost încadrați în muncă 235 
de oameni și au părăsit în
treprinderea 278. Și astfel 
de probleme care meritau 
a fi dezbătute pe larg de 
reprezentanții oamenilor 
muncii mai existau și exis
tă, mai ales dacă amintim 
că în acest început de se
mestru mina a înregistrat 
un minus de 1763 tone de 
cărbune.

Măsurile stabilite însă 
și aprobate, angajamentele 
celor care și-au exprimat 
opiniile în adunarea gene
rală și care reprezintă voin
ța colectivelor în numele 
cărora au vorbit vor condu
ce, la recuperarea acestui 
minus și ia obținerea în 
continuare a noi succese, 
succese pe măsura vredni
ciei colectivului.

Una dintre cauzele ac
cidentelor cu consecințe 
grave o . constituie angaja
rea în depășirea altor au
tovehicule, fără o asigu
rare temeinică prealabilă. 
Deși majoritatea conducă
torilor auto cunosc acest 
lucru, unii il ignoră. Des
pre consecințe, continuă să 
fie elocvente faptele. Con
ducătorul auto Gheorghe 
Cujba (profesionist !), cir- 
culind cu autoduba 21 HD 
581, în comuna Banița a 
intrat în depășirea unui 
autocamion care staționa. 
Dar, neasigurindu-se îna
inte de a se înscrie în de
pășire era’ cit pe aci să 
se tamponeze cu un alt 
autovehicul care circula 
din sensul opus. Numai o 
frină bruscă a evitat co
liziunea. însă autoduba a 
derapat și a accidentat un 
cetățean aflat in stația de 
autobuz. Cetățeanul a fost 
internat in spital. Condu
cătorului auto i s-a întoc
mit dosar de cercetare 
penală.

Deci, atenție la depă
șiri !

IMPORTANT!

• De la servicnd cir
culație al Miliției județe
ne am aflat că toleranța, 
pentru aparatele radar, 
de 10 km la viteză legală 
admisă s-a redus la 5 km;
• Reamintim că, pină 

la 31 iulie a.c_, toate uni
tățile socialiste, care po
sedă autovehicule, au o- 
bligația de a aplica ecu
soane de limitare a vite
zei pentru toate tipurile 
de autovehicule.

Avancronică sportivă
Azi este o zi bogată în competiții sportive dedica

te Zilei minerului. Pe stadionul Jiul Petroșani -au loc 
întrecerile de. atletism : 800 metri plat fete și 1500 
metri plat băieți, săritura în lungime și aruncarea 
greutății. Terenul C.S.Ș. Petroșani găzduiește întrece
rile de handbal, cu participarea unor echipe din ju
dețele Alba, Gorj, Hunedoara, Caras Severin și Sueca- 

. I ...... .2,.___ ____... .jr din
aceleași județe au loc la Grupul școlar Petroșani, fe
tele, iar pe stadionul Jiul, băieții. întrecerile la popi
ce se desfășoară pe arena Constructorul minier din 
localitate.

Partidele de tenis de cîmp se desfășoară pe tere
nurile stadionului Jiuj — băieți și Constructorul mi
nier la fete, iar competiția de șah are loc la Casa de 
cultură din Petroșani, Toate competițiile încep la ora 
10 dimineața. Sîmbătă, începînd cu ora 17. se desfă
șoară și semifinalele „Cupei Minerul" la fotbal Pe 
terenul Jiul II Petroșarii se întîlnesc formațiile 
C.M.V.J. — I.M. Petrila, iar la arena Grupului școlar 
minier din Lupeni are loc,meciul dintre reprezentati
va preparatorilor din localitate și cea a minerilor 
din Uricani. (C.D.)

: ...j, j, ..uu-.uuuia, vum} .k vl'i ui și .-
va. întrecerile de volei, cu participarea echipeloi
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O nouă carte semnata de Irimie Străuț

„CARE-I ROSTUL TĂU

Universul concret 
a! copilăriei

Cu vechi tradiții in aceste 
locuri, fanfara 
Văii Jiului este o formație 
care — pornind 
farele existente in fiecare 
localitate, din municipiu — 
s-a afirmat în actuala edi
ție a Festivalului național 
„Cîntarea României".

Prin perseverența dovedi
tă in pregătirea uyui re
pertoriu care să pună in

Fanfara minerilor Văii Jiului
minerilor

de la fan-

valoare posibilitățile inter
pretative ale formației — 
să amintim citeva compo
ziții recente : „Plaiuri pă
rintești" rapsodie de - Ion 
Chioreanu, „Luminile adin- 
cului" de același compozi
tor, „Suită de dansuri din 
Valea Jiului" de Savel Or- 
ceag —, această fanfară bo
gată in sonorități și armo
nie (dirijată de Alexandru

Dragați) a participat la toa
te competițiile artistice ale 
Festivalului muncii și crea
ției „Cîntarea României". 
Compusă din oameni ai 
muncii, în cea mai mare 
parte de la întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului, ins
trumentiștii fanfarei evolu
ează în permanență in mă
iestria exprimării universu
lui de sentimente și gin-

-

duri cuprinse in compoziți
ile muzicale. Fanfara mine
rilor Văii Jiului (in foto), 
împreună cu celelalte for
mații artistice din munici
piu evidențiate în manifes
tările Festivalului național 
i.Cîntarea României", suge
rează perspectivele mișcării 
artistice de amatori in pe
rioada următoare.

1

1

• Miine, de la ora 10, 
în sala Casei de cultură 
din Petroșani se va des
fășura un concurs „Cine 
știe, cîștigă", organizat de 
Radioteleviziunea româ
nă în colaborare ciA Con
siliul municipal al edu
cației politice și culturii 
socialiste. Prin tematica 
lui — „Valea Jiului, la 
5# de ani de la eroicele 
lupte ale minerilor", „Ge- 
to-dacii și civilizația lor 
în conștiința umanității", 

«„Cetăți ale industriei ro-

Săpt imîna educației socialiste
(Urmare din pac- l)

CARNET
mânești" — acest concurs 
cultural-radiofonic se îns
crie în programul manifes
tărilor dedicate celei de-a 
35-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub domina
ția fascistă, eroicelor lup- | 
te ale nrinerilor din Lu
peni în august 1929 și îm
plinirii a 2050 de ani de 
la formarea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent. Mihai Florea și Dan 
Deșliu, vor exami
na cunoștințele celor trei 
concurenți din Valea Jiu
lui: loan Velica, Marilena 
Ionescu și Mircea Bujo- 
rescu.
• în 

Teatrul 
Jiului"
întreprinde mai multe de
plasări cu spectacole sus
ținute pentru oamenii 
muncii care-și petrec con
cediul in stațiunile balneo
climaterice. Prima repre
zentație a avut loc (joi) 
la Geoagiu, cu comedia 
„Mireasă fără mire" de 
Bogdan B. Bogdan.
• în programul mani

festărilor politico-ideologi- 
ce și cultural-artistice din 
Lupeni, dedicate împlinirii 
a 50 de ani 
le lupte ale minerilor din 
august 1929, 
și expoziții 
aceste zile se 
expoziții de fotografii, 
tă plastica și de 
mente istorice.

acest sezon estival 
de ștat „Valea 

din Petroșani va

I

— Toate activitățile vor 
contribui, prin conținutul 
lor, la procesul de educa
ție socialistă al oamenilor 
muncii, de mobilizare la 
realizarea prevederilor pro
gramului de dezvoltare a 
Văii Jiului. Manifestările 
se vor deschide la 1 au
gust prin 
„Contribuția seeretărulffi 
general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nieolae Ceausescu, miner ’ 
de onoare al V-ăii Jiului, 
la dezvoltarea 
și six’ială 
nătățirea 
muncă și 
nerilor ", 
casele de 
sindicatelor 
culturale. In fiecare dintre 
zilele acestei manifestări 
au fost prevăzute o suită de 
expoziții („Noul în mineri
tul Văii Jiului", „Mineritul 
în medalistică", „10 grafi
cieni despre 50 de ani", de 
filatelie, fotografii artisti

simpozionul

economică 
a țării, la îmbu- 

condițiilor de 
de viață ale mi- 
susținut în toate 
cultură, cluburile 

și căminele

ce), întîlniri ale tineretului 
cu veterani ai mineritului, 
zile ale brigadierului, va 
avea loc finala pe țară a 
unui concurs sportiv, do
tat cu „Cupa minerului”, 
programul săptăminii cu
prinde mierospectaeole în 
sălile de apel, susținute 
sub genericul „Laudă mun
cii”, seri de muzică și po
ezie patriotică, serbări cul
tural-sportive, 
mese rotunde, 
atractiv gen 
cîștigă"
„35 de ani de mărețe reali
zări pe drumul făuririi so
cialismului în România". 
Manifestările din cadrul 
„Săptămînii educației socia
liste, culturii și sportului 
în Valea Jiului" se vor 
încheia cu o acțiune foarte 
atractivă, inițiată în anul 
trecut — „Serbările Parîn- 
gului", desfășurate la caba
na Rusu.

— Ce criterii de selecție 
s-au avut în vedere Ia ac
tuala ediție a acestei ma
nifestări ?

dezbateri, 
un concurs 
„Cine știe, 

a cărui temă este

PASIUNI

Un miner artizan

— In primul rînd, 
noașterea zonelor de 
res și de preocupări al 

și.
dobîndită

cu- 
inte- 

Le oa
menilor muncii și, apoi, 
experiența dobîndită de 
-viața culturală din Valea 
Jiului. Și de această dată 
toate acțiunile care vor a-' 
vea loc, prin caracterul lor 
adecvat problematicii lo
cale și prin diversitate, vor 
contribui la procesul de e- 
ducație revoluționară, ofe
rind și multe posibilități de 
petrecere a timpului liber 
................. '—în 

in-
în săli de spectacole, 
expoziții, la dezbateri 
teresante sau chiar la atît 
de popularele serbări cîm- 
penești organizate la locu
rile de agrement din fieca
re localitate.

Ziaruț minerilor din Va
lea -Eului, care va împlini, 
în decembrie, 35 de ani de 
existență, a constituit și o 
bună școală a unor con
deieri talentați ai literelor 
românești. De-a lungul a- 
nilor, în această redacție 
au ucenicit scriitori ca Ni- 
colae și Victor Deleanu, 
Nieolae Țic, Ion Băieșu, A- 
r,a Soit, Victor Ftilesi. Ra
du Sălăjan, Modest Mora
rii! și Mihai Murgu. Dintre 
colaboratorii consecvenți ai 
„Steagului roșu" am remar
ca numele dramaturgilor 
I.D. Sîrbu, Dorel Dorian și 
Constantin Beiu, ale pro
zatorilor Corneliu Radules
cu și Dumitru Dem. Ionaș- 
cu, ale poeților Aurel D. 
Cîmpeanu, Nieolae Pop și 
alții O nouă carte „Care-i 
rostul tău ?...“, apărută re
cent de sub teascurile ti
pografiei craiovene și lan
sată de Editura „Ion Crean
gă", ni-1 readuce în aten
ție pe Irimie Străuț, fosj 
redactor la ambele cotidie
ne din județul Hunedoara, 
în prezent semnatar în pa
ginile revistei pentru co
pii „Luminița". Fiu de mi
ner, Irimie Străuț a cunos
cut bine viața minerilor, 
s-a detașat ca un fidel e- 
vocator al luptei țor pentru 
înlăturarea societății capi
taliste, cucerirea puterii de 
către mase și construirea 
socialismului, mărturie stă 
volumul său de schițe și 
nuvele „Drumul spre ziuă". 
Orizontul copilăriei con
crete, nevăzut prin prisma 
basmelor și legendelor, l-a 
prospectat însă cu predi
lecție, deși puțini sînt cei 
care se încumetă să abor
deze literatura pentru co
pii. Irimie Străuț a cules 
însă destule reușite, între 
care am aminti cărțile „A- 
lungarea balaurului", „Buz- 
durucă dintr-o nucă", „O 
faptă de un milion" (pro
ză), „Țupa-Țup" și „Ora al
bă" (poezie), 
carte, „Care-i 
se adresează, 
lor mai mici
ceeași dorință de a 
prinde cotidianul vieții șo
imilor patriei și pionieri-

Ultima sa 
rostul tău?..." 
din nou, ce- 
cititori, eu a- 

sur-

lor. O suită de schițe, cu 
intrigă infantilă, disimula
tă numai arareori în sim
boluri („Trei semne ale 
prieteniei", „Ploaie pentru 
floarea cea mică®. „Ochela
rii fermecați", „NelU — Mi- 
neru, Fata de apă și Moșu- 
Roșu" etc.) rostul subiecte
lor ni se pare însă mora
lizator. Din fiecare întîm- 
plare, micul cititor- trebuie 
să tragă o învățătură, ast
fel, orieît de stihinice ar 
fi forțele naturii, omul le 
învinge întotdeauna („Cine-i 
mai puternic", „Gerilă și 
fierarul Stănilă"). Răzbate, 
de 
lui 
rie 
în 
respectului pentru 
(„Trei inimi de copii' 
tușiea", 
rii“).
se întrevede pregnant 
povestirea unor întîmplări 
aparent banale, soldate a- 
desea cu adevărate lecții 
de dialectologie („Bluzița 
albă“, „Cartofii", „Marele 
premiu"). în virtutea unei 
tradiții de gen, prozatorul 
dezvăluie lumea animale
lor domestice, a căror mo
dele ilustre și de neatins 
se întîlnesc la Emil Gîr- 
leanu, Mihail 
iar. în . poezie, 
Labiș.

A pronunța 
valdăre asupra 
itor pentru copii este o mi
siune dificilă. Important 
este însă dacă auto
rul stîrnește întrebări și 
găsește lungimea de undă 
a inimii micului cititor, 
trezește emoții și creionea
ză ideea modelului literar. 
Să-1 lăsăm deci pe jude
cătorul ideal al cărții lui 
Irimie Străuț, judecător ca
re abia a terminat de bu
chisit alfabetul, să descope
re „eare-i rostul"... 
(convingerea noastră 
că scrisul său alert te 
mă la lectură), în 
pleiadă a scriitorilor pentru 
copii. Dacă întrunește ade
ziuni, înseamnă că se achi
tă, conștiincios și cu talent, 
de misiunea sa nobilă.

Ien VULPE

asemenea, din scrisul 
Irimie Străuț o pledoa- 
caldă pentru prietenie 
rîndul celor miei, al 

bătrîni 
", „Mă- 

„Culori de bucu- 
Tenta moralizatoare 

în

Sadoveanu, 
la Nieolae

judecăți de 
unui seri-

lui 
este 

ehea- 
mica

Cronica filmului

A fost regăsită compania a 7=a !

de la eroice-

Șînt cuprinse 
omariale. în 

pregătesc 
ar- 

docu-

Zeci de vecini și priete
ni din Lupeni trec deseori 
pragul apartamentului 32 
al blocului 12 din Aleea 
Castanilor, pentru a admi
ra „expoziția" personală 
de artizanat a lui Viorel 
Nicoară. Dar, să vedem 
mai întîi cine este Viorel 
Nicoară. Este miner-arti- 
ficier la sectorul H al l.M. 
Lupeni. La mină el iși 
face conștiincios datoria, 
este un bun coleg de 
muncă, stimat de colecti
vul în mijlocul căruia lu
crează. Acasă Viorel Ni
coară nu are astîmpăr 
toată ziulica. Din bucățe
le de seîndură, bețișoare 
și alte materiale el con
fecționează cu multă pa
siune și pricepere zeci de 
piese de artizanat. Pe pe
reții celor trei încăperi

ale apartamentului lui, pe 
mese și dulapuri, care 
constituie „sala" de expo
ziție, pot fi admirate ca
bane, case, fîntîni, porți, 
vaze, alte obiecte miniatu
rale din aproape toate 
zonele țării. Pînă și o par
te djn mobila apartamen
tului este tapițată cu di
ferite piese de artizanat 
realizate, de mîna iscu
sită a gazdei.
. Considerăm că ar fi bi

ne dacă o parte din a- 
ceste lucrări ar găsi loc 

' într-una din sălile clu
bului sindicatelor din lo
calitate pentru a fi vă
zute și de alți iubitori de 
frumos.

am

celei

Avram MICA,
Lupeni

După „Unde este com
pania a 7-a" și „Compa
nia a 7-a sub clar de lună", 
freneticul cineast Robert 
Lamoureux ne propune un 
nou episod din suita de a- 
venturi in care protagoniș
tii sini, bineînțeles, locote
nentul Duvauchel, sergentul 
Chaudard precum și solda- 
ții Pitivier și Tassin, cu- 
noscuți de noi în amuzan
tele pelicule de care 
amintit mai sus.

în urma vizionării
de-a doua părți a serialului 
„Compania a 7-a sub clar , 
de lună" aveam impresia . 
că fantezia scenariștilor i 
Jean — Marie Poire și Ro
bert Lamoureux nu va mai 
putea produce încă un film 
de aceeași intensitate co
mică și că subiectul poate 
fi considerat ca și epuizat, , 
Ne-arn înșelat. „A fost re
găsită compania a 7-a!“ este 
o decepție plgcută, deoare
ce Lamoureux și colabora
torii săi (ne gindim aici și 
la excelentul operator Mar
cel Grignon) se dovedesc

ă fl niște maeștri autentici Robert .Lamoureux fusese 
U». gagului, , elaborarea unei epopei cine-

„A fost regăsită eompa- matografice' de facturăeroi- 
nia a 7-a!" continuă — cum 
e ușor de ghicit — peripe
țiile pline de haz ale gru
pului de soldați francezi 
care, in ciuda intunecimii 
epocii, ■ ijd păstrează bono
mia lor, acest elixir de 
viață ce face suportabilă 
orice încercare. In viziunea 
lui Robert Lamoureux pu
tem sesiza, cu ușurință un 
mod foarte specific de a 
vedea războiul. Acest mo
dus videndi promovează cu 
predilecție satira, îndrepta
tă împotriva dușmanului. 
Lamoureux este spiritual, 
cultivă ironia cu dublu tăiș. 
Prin asta trebuie să înțele
gem că regizorul nu-și glo
rifică eroii, ci, cînd îi prin
de cu mlța-n sae, îndreap
tă spre ei săgeți bine as-

. cuțite.
Acțiunea filmului — ca 

și în cele precedente — se 
remarcă printr-o mare bo
găție de fapte. Dacă accep
tăm ipoteza că intenția lui

comică, atunci nu surprin
de vizibila plăcere a itara--
torului de a relata cit mai 
multe aventuri di» crtmt&a 
originală a companiei V 
7-a. Ceea ce este mai im
portant, cînd acordăm fil
mului calificativul -pe care ; 
îl merită deplin, este uni
tatea dramaturgiei, asam
blarea armonioasia situați
ilor, toate eonvergind spre 
declanșarea risului.

Lamoureux știe foarte bi
ne ce efect poate provoca 
o situație comică, de pilda, 
la care spectatorul a fost 
făcut complice, în. timp ce 
particlpanții situației habar 
n-au de ce se petrece în 
jurul lor. Și de această da
tă savurăm umorul muca
lit a lui Jean Lefebvre, . 
Pierre Mondy, Henri Guy- 
bert, Pierre Tornade, Ber
nard Dheran'.

C. ALEXANDBESCU
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Vizita în țara noastră 
a tovarășului Ahmed Sekou Toure

(Urmare din pag. 1)

Totodată, a fost subliniată 
necesitatea soluționării pe 
cale politică, prin nego
cieri a tuturor probleme
lor litigioase complexe din 
Africa, pornindu-se de la 
respectul independenței și 
integrității teritoriale a 
fiecărui stat. A fost rele
vată, totodată, necesitatea 
.întăririi unității și solida
rității popoarelor africa
ne in lupta împotriva im
perialismului, colonialis
mului și neocolonialismu- 
lui, pentru asigurarea in
dependenței naționale, pen
tru emancipare economi
că și socială, pentru o 
viață liberă și demnă) 
România și Guineea și-au 
reafirmat și de această 
dată solidaritatea lor ac
tivă, militantă cu lupta 
popoarelor din 
Namibia și Rhodesia, a 
populației majoritare din 
Africa de Sud împotriva 
discriminării rasiale și a- 
partheidului.

In ceea ce priveșe Eu
ropa, a fost reliefată im
portanța intensificării e- 
forturiîor pentru înfăptu
irea prevederilor Actului

final de la Helsinki, pen
tru realizarea unei secu
rități trainice pe continent.

De ambele părți s-a sub
liniat necesitatea ca ță
rile mici și mijlocii, țări
le nealiniate să participe 
pe bază de egalitate la so
luționarea marilor pro
bleme cu care se confrun
tă omenirea, la instaurarea 
unei noi ordini economi
ce internaționale, la cre
area unui climat de pace 
și securitate pentru toate 
popoarele.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Ahmed Se
kou Toure au reafirmat 
voința partidelor și state
lor noastre de a conlucra 
tot mai strîns în dome
niul vieții internaționale, 
de a contribui la întărirea 
solidarității țărilor socia
liste, a partidelor comu
niste și muncitorești, de
mocratice și progresiste, 
a tuturor forțelor antîim- 
per.ialiste in lupta pentru 
pace, securitate și colabo
rare, împotriva imperialis
mului, colonialismului și 
neocolonialismului, pen
tru libertate, independen
ță și progres social.

Depunerea unei coroane de flori
In cursul dimineții de 

vineri, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Demo
crat din Guineea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Revoluționare. Guine
ea, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pen
tru socialism.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fpst intonate ' im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Populare Re
voluționare Guineea. Du
pă depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un mo
ment de reculegere; A fost 
vizitată apoi rotonda mo
numentului.

La sfîrșitul solemnității, 
înaltul oaspete a primit 
defilarea gărzii de onoare.

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice

Vineri după-amiază, . to
varășul Ahmed Sekou Tou
re, secretar general al 
Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Re
publicii Populare Revolu
ționare Guineea, împreu
nă cu tovarășa Andree 
Toure, au primit la Pala
tul din Piața Victoriei, pe 
șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Bucu
rești, cu soțiile.

Tovarășul Ahmed Sekou

Toure s-a întreținut, în- 
tr-o atmosferă cordială, cu 
membrii corpului diploma
tic? = . -

La primire a fost de 
față tovarășul Cornel Pa
coste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au luat parte persoane 
oficiale guineeze, care îl 
însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizită în țara noastră.

(Agerpres)

La uzinele „Semănătoarea" și 
Institutul de cercetări de la Fundulea

După . încheierea celei 
de-a doua runde a convor
birilor la nivel înalt ro- 
mâno-guineeze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Ahmed Sekou Tou
re au întreprins, vineri 
lă amiază, o vizită în Ca
pitală și la Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fun
dulea.

De-a lungul marilor ar
tere ale Capitalei, ca și 
la obiectivele vizitate, cei 
d-oi șefi de stat au fost sa
lutați cu deosebită căldu
ră de mii de bucureșteni, 
care au dat expresie sen
timentelor de prietenie și 
solidaritate pe care popo
rul român le nutrește fa
ță de poporul guineez, de
plinei aprobări pentru, no
ul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-guineez menit a ri^ț 
dica pe noi trepte colabo
rarea și cooperarea din
tre țările noastre.

La uzinele „Semănătoa
rea", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ah
med Sekou Toure au fost 
îtttîtnpihăți de Ion Avram, 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini și 
Virgil Actarian, directo
rul întreprinderii, care 
le-au urat un călduros bun 
venit în mijlocul muncito
rilor acestei unități — una 
din marile producătoare de 
utilaje agricole din țara 
noastră.

In fața unor machete, 
precum și a unor grafice, 
gazdele au prezentat apoi 
evoluția acestei întreprin
deri, dinamica principa
lilor indicatori economici 
și tehnici ai unității.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, ca de fiecare 
dată cînd se află în mij
locul colectivelor de mun
că, modul în care sînt în
făptuite sarcinile de pro
ducție, rezultatele și efor
turile de diversificare și 
înnoire a fabricației, preo
cupările în direcția spori
rii și ridicării permanen
țe a eficienței economice.

dicat să se acționeze în 
direcția reducerii și sim
plificării unor repere și 
tipuri de mașini agricole, 
păstrîndu-se toate valorile 
calitative ale acestora.

In încheierea vizitei, to
varășul Sekou Toure a con
semnat în cartea de onoa
re a întreprinderii impre
siile și aprecierile deosebi
te lăsate de realizările 
harnicului colectiv de la 
„Semănătoarea".

De la „Semănătoarea", 
coloana de mașini s-a în
dreptat spre cartierul Dru
mul Taberei, impresionant 
ansamblu de locuințe cons
truit în partea de vest a 
Capitalei, în apropierea li
nei însemnate zone indus
triale.

De aici, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Se
kou Toure s-au îmbarcat 
la bordul unui elicopter, 
plecînd spre Fundulea.

La sosirea la Fundulea, 
tovarășul N i c 61 a e 
Ceaușescu și tovarășul Ah
med Sekou. Toure au. fost 
întîmpinați la coborîrea 
din elicopter, cu urale ți 
ovații, de către cercetăto
rii institutului de cerce
tări pentru cereale și plan
te tehnice, de sute de co
operatori din comuna 
Fundulea și din satele în
vecinate.

Chiar din primele mo
mente ale sosirii lor la 
institut, membrii delega
ției guineeze au putut să 
cunoască aspecte semnifi
cative ale agriculturii ro
mânești. Intr-o mică expo
ziție sînt prezentate rea
lizările institutul în . ce 
privește crearea de soiuri 
și hibrizi de mare produc
ție, care se cultivă astăzi 
nu numai la noi în țară, 
ei și peste hotare, bucurîn- 
du-se de o binemeritată 

însușiri
le lor.

Oaspeții se opresc la 
marginea unui lan de floa- 
rea-soarelui, plantele a- 
vînd capitule mari și u- 
niforme. In mașini de te
ren se trece apoi printre 
lanurile mări de porumb și 
floarea-soarelui. La un 
prim popas, la cîmpurile 
experimentale cu floarea- 
soarelui, cercetătorii ins
titutului informează că în 
România se cultivă 530 000 
hectare cu această valo-

apreciere pentru

-A?'. •' : 7 '7 . ■■■■■/■ ••

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

in acest context, secreta
rul general ăl partidului a 
Cerut specialiștilor să se 
țireocupe mai intens de 
problema reducerii consu- 
taurilor materiale și de 
Combustibili. In această 
ordine de idei , tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a in

Ahmed Sekou Toure se in
teresează ce randamente se 
obțin la uleiul de floa
rea-soarelui comparativ cu 
arahidele și apreciază că 
din acest punct de vedere 
floarea-soarelui e mai 
avantajoasă.

La următorul popas _ 
cîmpul de agrdfitotehnie 
—, oaspeții se interesează 
de rezultatele obținute în 
ce privește aplicarea di
feritelor tehnologii în cul
tura cerealelor și plantelor 
tehnice. Sînt înfățișate re
zultatele obținute prin di
ferențierea sistemelor de 
fertilizare la principalele 
culturi de cîmp, în condiții 
de irigare și neirigare, in
fluența asupra recoltelor a 
epocii de însămînțare, den
sitatea plantelor, lucrări
le solului și altele. Vizita 
la întreprinderea. „Semă
nătoarea", ca și cea de aici, 
a permis oaspeților să-și 
formeze o imagine de an
samblu asupra agriculturii 
românești în plin proces 
de dezvoltare intensivă.

Ca de fiecare dată cînd 
se află în mijlocul oame
nilor din diferite colective 
de muncă, și de această 
dată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, a analizat, 
împreună cu cercetătorii 
institutului de la Fundulea, 
stadiul diferitelor expe
riențe, îndemnîndu-i ca, 
în lumina programelor di
rective în domeniul cer
cetării și al energiei, să 
acționeze în vederea cre
ării de noi soiuri și hi
brizi mai productivi, să 
stabilească tehnologii a- 
decvate noilor cerințe, să 
grăbească generalizarea în 
practică a cuceririlor ști
inței și tehnicii, astfel în- 
cît prevederile cuprinse în 
proiectul de Directive pe 
anii 1981—1985 să fie în
deplinite și depășite.

Tovarășul Ahmed Se
kou Toure a făcut calde a- 
precieri la adresa cercetă
torilor și specialiștilor din 
agricultura României, sub
liniind că cercetarea ști
ințifică este un factor de 
creștere continuă a pro
gresului în toate domeni
ile, precum și baza spori
rii producției, și a produc-

I tindeni. 9,10 Ritmuri sub ■ 
J reflector. 9,55 Roman I 
I foileton : Poldark. Epi- . 
• sodul 22 (reluare). 10,45 I

Muzică populară. *
în jurul orei 11,00 — 

Transmisiune directă de 
la Slatina : Adunarea 

I populară prilejuită de
vizita oficială în țara . 
noastră, Ia invitația to- I 

| varășului Nicolae 
■ Ceaușescu, secretar ge- I 
I neral al Partidului Co- I

munist Român, pre- I 
I ședințele Republicii So-|

cialiste România și ai 
tovarășei E 1 e n a | 
Ceaușescu, a tovarășului 
Ahmed Sekou Toure, se
cretar general al Parti
dului Democrat din Gui- 

’ neea, președintele Repu- 
| blicii Populare Revo- g 
Iluționare Guineea, im- I 

preună cu tovarășa An- « 
. dree Toure. ‘
| 12,30 Muzică popu-
• Iară. 12,40 Un fapt vă- 
Izut de aproape. 13,00

Concert de prînz. 13,30 
ITrei generații la Răși

nari. 14,00 De la A la... 
I infinit. 16,05 Itinerar pe

ruan. 16,30 Agenda cul- 
tural-artistică. 17,00 Sta
dion. 17,50 Clubul tine
retului. 18,30 Cronica e- 
venimentelor politice in- • 
terne și internaționale I 

I — iulie 1979. 18,50 1001 I 
| de seri. 19,00 Telejur- , 
I nai. 19,15 Calea eroilor. J 19,45 Teleenciclopedia. 
120,15 Film serial : Ră

dăcini. Episodul 10. 21,10 
Iîntîlnire cu... muzica.

21,40 Telejurnal.

I LOTO

! Rezultatele tragerii 

I Loto din 27 iulie 1979

I Extragerea 1: 25 13
54 31 53 70 40 37 5. 

| Extragerea a ÎI-a: 48 

I 3 12 35 87 36 89 85 82. 
I Fond de cîștiguri : I
| 901 930 leii
J din care report la cat. I : | 
i 234 408 lei I

roasă plantă. Tovarășul tivității.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

încadrează urgent

pentru Fabrica 
de mobilă Petrila
— instalatori pentru alimentare cu apă, 

rețele exterioare

— instalatori pentru ventilație și condi

ționare

— maiștri mobilă

— maistru electromecanic

— fochiști medie presiune

— ingineri și subingineri cu specialita
tea în prelucrarea lemnului — mobilă

încadrarea se face în baza prevederi
lor Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974. 
Informații la sediul întreprinderii, strada Gh. 
Barițiu nr. 9, telefon 12185. Se asigură lo
cuință în orașul Petrila.

Grupul școlar
Petroșani

minier

primește înscrieri pentru 
următoarele forme de învățămînt:

A. LICEU

- mine, petrol, geologie 44 locuri (băieți)
- mecanică 6 locuri (băieți)

B. ȘCOALA PROFESIONALĂ

- miner 36 locuri (băieți)
- lăcătuș mecanic pentru 

utilaj tehnologic
- sudor

- electrician de mină
La liceu se pot înscrie absolvenți

11 locuri (băieți)
26 locuri (băieți 

și fete)
31 locuri (băieți) 

ai
treptei I care au obținut cel puțin media 5 
la concursul de admitere de la orice alt li
ceu și profil.

In perioada 20 iulie - 31 august 1979 
se organizează cursuri de pregătire la : ma
tematică și fizică pentru candidații la con
cursul pentru treapta a ll-a din sesiunea 
septembrie 1979.

Informații suplimentare la secretariatul 
școlii din strada Republicii nr. 7, teleforv 
41574.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

student pe numele Jitău 
Maria, eliberată de Insti

tutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (614)

I
 ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIILE Petrovan, Mate și Taici, cumnați și 
I nepoți, cu mulță durere și regret anunță că azi 28 iulie« 
Ise împlinește un an de ia dispariția celui care a fost

NICOLAE HROSTEA
1 Veșnică îi va fi amintirea în sufletele noastre. (609)

TIPARUL: /Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


