
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI-VA I

^Steagul s roșu ORGAN AL COMITETULUI MUMFCIPAL PEIROSAM Al PC B
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL i

ANUL XXXV, NR. 8367 DUMINICA, 29 IULIE 1979 I 4 pagini 30 bani

Documentele Congresului al XIMea în dezbatere
La I.U.M. Petroșani

'ntreprindem acțiuni ferme pentru gospodărirea 
judicioasă a energiei și combustibilului

VIZITA TOVARĂȘULUI
AHMED SEKOU TOURE

Plecarea intr-o vizită în țară

• 370 000 kWh energie electrică econo
misiți de la începutul anului pînă în pre
zent ; cu aceste economii se pot produce

- utilaje miniere în valoare de peste 9 500 000 
lei
• 388 tone combustibil convențional e- 

conomisit in aceeași perioadă ; cu aseme
nea economii se pot forja și trata termic 
2 000 tone piese.Proiectele documentelor ce vor fi supuse spre aprobare celui de al XII-lea Congres al partidului Însuflețesc și mai mult colectivul I.U.M.P. de a gospodări 

Zff înțimpinarea celei de-a 35-a 
aniverșăr[ a eliberări^ patriei 

de sub dominația fascistă

și mai bine energia. Am reținut că din proiectul de Directive... „Se va promova 
o politica fermă de utiliza
re rațională a energiei și 
combustibilului in toate ra

murile economiei naționale, 
precum și în domeniul con
sumului public ; vor fi lua
te măsuri pentru reduce
rea mai accelerată a consu
mului și creșterea1 randa
mentelor energetice, pentru 
diminuarea pierderilor în 
rețelele de transport a e- 
nergiei, folosirea completă 
a tuturor resurselor ener
getice.

Ing. Tudorel DRAICA,
* șef birou 

mecani co-energetic 
I.U.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Ahmed Sekou Toure, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și tovară
Oaspeți ai oamenilor 
muncii din industria 
aluminiului românescDe la București, elicopterul special s-a îndreptat spre Slatina.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Andree Toure au fost oaspeții oamenilor muncii din județul Olt, unde au vizitat unități industriale și agricole reprezentative pentru actualul stadiu de dezvoltare a județului și s-au întîlnit, în cadrul u- nei mari adunări populare,
Astăzi, în jurul orei 

9,00 posturile de radio 
și televiziune vor trans
mite direct, de la Pa
latul Republicii, cere
monia semnării docu
mentelor oficiale ro
mâno-guinee ze.

șa Andree Toure, au plecat, sîmbătă dimineața, la —bordul unui elicopter special, într-o vizită în țară. Cei doi președinți sînt însoțiți de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, și de tovarășul Sikhe Camara, ministrul justiției al Guineei, precum și de ambasadorul

cu locuitori ai acestor meleaguri.Sosirea în județul Olt a avut loc pe platforma din fața cunoscutei întreprinderi de aluminiu, reprezentativă unitate a industriei metalurgice românești — care constituie o adevărată carte de vizită pentru înaltul nivel de dezvoltare atins de acest județ, cit șf de industria noastră de specialitate.
(Continuare în pag. a 4-a) 

Astăzi în jurul orei 10,45, posturile de radio și te
leviziune vor transmite direct de la aeroportul Oto- 
peni ceremonia plecării tovarășului Ahmed Sekou 
Toure, secretar generai al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii Populare Revoluțio
nare Guineea, care, împreună cu tovarășa Andree 
Toure, a efectuat, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
partid și de stat în România.

României la Conakry, Valerin Georgescu, și ambasadorul Guineei la București, Kerfalla Cisse.La plecare, pe aeroportul Băneasa, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure au fost conduși de tovarăși din conducerea de partid și do stat.
înapoierea 

în CapitalăTovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ahmed Sekou Toure .tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Andree Toure au revenit, sîmbătă seara, în Capitală.La. sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost întîmpi- nați de tovarăși din con- .flucerea de partid și crestat.
Relatări despre marea 

adunare populară din mu
nicipiul Slatina — în pagi
na a 4-a.

I« M. Barbătenî

Zile 
de producție 

record
Ieri prin telefon, tova

rășul Constantin Ignat, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid al I-M. 
Bărbăteni, ne-a comuni
cat că in întreaga săp- 
tămină care s-a în
cheiat, minerii sectoru
lui I al minei au extras 
producții de cărbune re
cord, materializate în 
recuperarea a 900 tone 
din restanța de la înce
putul lunii și trecerea, 
astfel, la depășirea sar
cinilor de plan, pînă 
ieri, cu 83 tone cărbune. 
Zilnic, din noul abataj 
dotat cu susținere meta
lică și tăiere cu combi
na din stratul 15 —
transportul cărbunelui 
de aici se efectuează, de 
asemenea, mecanizat, di
rect ia preparați» Lu- 
peni — brigada condusă 
de Androne Grumăzescu 
a extras între 400 și 450 
tone de cărbune, la •»" 
nivel aț productivității 
muncii superior cu 3 to
ne mediei pe abataje
le minei. Tet Pînă ieri, 
în cadrul aceluiași panou 
de exploatare, brigada 
de pregătiri condusă de 
Gheorghe Onefrei a a- 
vansat 93 ml, asigurind 
astfel realizarea pentru 
a doua lună consecutiv 
a peste 100 metri liniari.

In pag, a 3-a
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Apelul din aditivul mineiimediat la acțiune, pentru ca transportul cărbunelui de la orizontul 300 al minei să se poată desfășura normal. După două ceasuri de muncă încordată, timp în care Gavrilă Reti, Iosif Temereștean, Dumitru Vi- loaică, Alexandru Țărău, Ștefan Mureșan, Mihai Ve- reș și șeful lor de echipă Ștefan Molnar, n-au precupețit nici un efort, transportul cărbunelui a fost reluat. După o baie caldă, cei șapte au revenit la familiile lor. Și-au continuat somnul și visele, ca și cum nu s-ar fi întîmpiat nimic. Ceea ce i _ mai mult în această tîmplare' este modul cum acești oameni au înțeles să-și facă datoria. Fără să întrebe despre ce-i vorba, fără să trăiască vreun moment de ezitare chiar daca trecuse de miezul nopții, oră din noapte, o porțiune știau că este nevoie de ei, . că acolo în subteran s-a întîmpiat cega, pentru care trebuia să se intervină de urgență.Și au răspuns; așa cum au făcut întotdeauna I

Intr-o noapte, cînd toți dormeam liniștiți, șapte oameni și-au întrerupt somnul și poate chiar visele, Comunistul Ștefan Molnar fusese anunțat că acolo, ia vorizontul 300 este nevoie urgentă de ei. Atît și nimic mai mult. Anunțul s-a răspindit repede in șase case. Ortacii s-au Îmbrăcat în cîteva minute. In puterea nopții au străbătut drumul pînă la mină. Unul din „Miaia", altul din „Vfecoza", de ta gară etc. S-au întîlnit in rampa puțului, echipați gata. Nimeni n-a pus nici o întrebare. Știau că este nevoie de ei, că soarta producției stă în mîinile lor, că trebuie să intervină cit mai repede posibil.La sectorul II al minei Lupeni, printr-o intimpia- re pe care n-ar fi dorit-o nimeni, mai ales la acea

a bri-
Cens-

sec-

O imagine foto 
găzii conduse de 
tantin Păunescu, 
torul I al minei Lupeni,
formație care își depă
șește lună de lună sar
cinile de plan Ia pro
ducția de cărbune.

Foto : Gh. OLTEAN U

impresionează
■ 'î „în-

destul de mare din fluxul- de transport fusese scoasă din circuit. Șina de cale ferată se torsionase ca un arc, traversele „zburaserâ" din pămînt. Nu era timp pentru reproșuri, pentru a găsi vinovatul. S-a trecut C. VALERI U

prețuire adusă contribuției 
la promovarea păcii, la progresul 

omenirii contemporane
••

■ Telegrame adresate secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU și tovarășei Elena Ceaușescu

Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu deosebită s'atisfacție și mîndrie patriotică vestea înmînării „Medaliei de aur cu plachetă" a Institutului de relații internaționale din Roma și a „Medaliei jubiliare" e- misă de Institut cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României, tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România și a „Medaliei de aur pentru înalta sa contribuție științifică si tghnică la progresul românesc și mondial Și „Medalia jubiliară" consacrată aniversării de la 23 August, tovarășei Elena

Ceaușescu.în aceste zile, colective din Valea Jiului au adresat telegrame tovarășuluiNicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din conținutul cărora redăm i„întregul nostru colectiv de mineri — se spune în telegrama Întreprinderii 
miniere Vulcan — a trăit momente de deplină satisfacție, nețărmurită bucurie și profundă mîndrie patriotică aflînd vestea emoționantă a înmînării înaltei distincții, Medalia de aur a Institutului de relații in
ternaționale din Roma, dumneavoastră, mult iubite

(Continuare în pag. a 2-a>

Adunări generale ale oamenilor muncii

Rezultatele obținute pe primul semestru al anului de către colectivul de oameni ai muncii de la mina Dilja nu sînt satisfăcătoare. Din cele trei sectoare de producție și unul de investiții, numai -sectorul 1 și-a realizat sarcinile . de plan. Pe asemenea, din 30 de brigăzi, 21 au rămas sub prevederile planului și a angajamentelor asumate. Toate acestea au condus la

și răspunderii
sarcinilor de planînregistrarea unei restanțe pe întreprindere de peste 8 000 tone de cărbune la producția fizică, 511 m la lucrările de deschidere și525 m la lucrările de pre-gătire.Atît în darea de seamăcit și în discuțiile celorînscriși la cuvin t, au fostsubliniate neajunsurile — datorate în bună par u- nei stări disciplinare necorespunzătoare, nerespeetă-

rli hotărîrilor și măsurilor stabilite de organul colectiv, de conducere. Vasile Zaha- ria, Constantin Scutaru și Vasile Blag, mineri șefi da brigadă au arătat că trebuie întărită munca pbliti- co-educațivă Ia nivelul brigăzilor și formațiilor de lucru. Numai în primul se»
Valeriy COANDBAȘ î

(Continuare in pag. a 2-a)
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P ADU RE A, 
prietena noastră, 

s-o ocrotim!Valea Jiului este vestită prin „aurul negru" al a- dîncurilor, dar și prin „au
rul verde" al pădurilor ce împodobesc munții care o înconjoară. Dacă în ceea ce privește cărbunele.nu există posibilități de regenerare și perpetuare, pădurile, în schimb, sînt în continuă ■primenire. A/eastă împrospătare a fondului forestier revine in bună măsură Colectivelor ocoalelor silvice, . Conform programului național de dezvoltare și conservare a fondului forestier pentru perioada 4976—2010. -care - prevede refacerea pădurilor prin plantarea de specii repede crescătoare, ținînd seama de zona în care ne aflăm, prin execelență montană. Ocolul silvic Petroșani a pus accentul pe plantarea molidului. Semnificativ în acest sens este faptul că din 300 hectare plantate în acest an. molidul cuprinde 95 la sută. Atît suprafața, cit și speciile plantate, dovedesc orientarea spre dezvoltare^ fondului fores- de de dintier din raza noastră activitate. Refacerile arborete prin plantări ___această primăvară au avutloc în bazinele Roșia.re m bazinele Roșia. Au- șelu, Voievodu. Sasa si Po- latiște.în prezent colectivul O- colului silvic din Petroșani are ca obiectiv întreținerea arboretelor tinere. în acest scop executăm lucrări masive de. descopleșire degajare a plantațiilor nere de speciile care copleșesc. Concomitent, desfășoară campania de coltare a fructelor dc pădure și a ciupercilor comestibile. Avînd amplasate punctele de achiziții în bazinele văilor Galbena, Au- selu. Răscoala, Voievodu, Gîrbovina, Jieț, Maleea și Polatiște și. ținînd seama că ne aflăm în plin sezon turistic, iar anotimpul călduros favorizează incendiile din pădure, doresc fac cîteva recomandări privire la modul în trebuie să ocrotim această

bogăție inestimabilă a munților noștri.în primul fînd, este interzisă cu desăx ir.șire aprinderea focului' în pădure, acest lucru fiind admis numai la o depărtare de cel puțin 100 de metri de lizic- e’l De âceea. atît turiștii cit și culegătorii de fructe au obligația de a stinge la plecare vetrele de jăratec. Inadmisibil este și funiatul în pădure, exis- lînd în acest scop ldeuri fixate anume. Obligații’ similare lor de trebuie lele la nu la ......................________în vederea păstrării mediului ambiant, .a -purității apelor cristaline de inuntc. a dezvoltării în condiții optime a florei și faunei acvatice, facem cîteyâ recomandări și posesorilor de autoturisme : Să nu schimbe uleiul motorului Ia marginea apelor și nici să spele mașinile în pîraiele limpezi. Să evite cît mai mult posibil poluarea apei cu diferiți detergenți sau produse petroliere. Mai e- xistă unii conducători auto cu obiceiul rău de a parca Ia întîmplare autovehiculele în pădure, deși există tăblițe indicatoare cu interdicții sau indicații în acest sens.

revin si crescători- vite care, în plus, să pășiineze anima- locurile stabilite și voia , întîmplării.

Ing. Gheorghe RADU, 
șeful Ocolului silvic 

Petroșani

(Urmare din pag. 1)tovarășe conducător, cum și stimatei Elena Ceausescu, om politic și de știință.Sîntem mîndri și ne simțim deosebit de onorați că Minerului de onoare al Văii Jiului, Dumneavoastră, iubite conducător ați, primit și aceste prestigioase distincții care c______ '__ !'.valoarea contribuției ce o aduceți la edificare^ unei noi ordini economice inter- Pe . seamanaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Recunoștința noastră pentru renumele pe care l-ați creat României socialiste în lume dorim s-o exprimăm pț-in cantități sporite de cărbune, de calitate superioară;, contribuind astfel la în-

pre- tovarășă eminent făptuire^ sarcinilor ce decurg din documentele Congresului al XlI-lea al partidului. Vă raportăm, stimate t o v a general, I al încheiat evidențiază tonedueți3 netă a fost depășită, cu 8 milioane, de lei, îndeo- ’ ' . 1 reduceriicheltuielilor materiale".„Comuniștii, cadrele teh- nico-inginerești, întregul colectiv de oameni ai muncii din cadrul Combinatu
lui minier Valea Jiului au trăit simțăminte de nețărmurită satisfacție și bucurie âflînd că Dumneavoastră, mult stimate tovarășe

r ă ș e secretar că semestrul acestui an l-ani cu un plus dc 2000 cărbune, iar pro-

Nicolae Ceaușeșcu, v-au fost înmînăte „Medalia de aur cu plachetă" si alte înalte distincții din partea Institutului de relații internaționale din Roma. Noi vedem în acest ales eveniment, în decernarea înaltelor distincții, expresia vie a recunoașterii încă o dată, în’ întreaga lume, a strălucitelor Dumneavoastră merite în promovarea consecventă a politicii interne și externe a României socialiste, a neobositei Dumneavoastră activități consacrate salvgardării păcii, întăririi securității și colaborării în lume, așezării pe

baze noi a relațiilor dintre state și popoare. Noi, oamenii muncii din Combinatul minier Valea * Jiului n.e alăturăm, în acest înălțător moment . de satisfacție națională, bucuriei patriotice ce însuflețește întregul nostru popor. Vă a- sigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de profundul nostru atașament față de politica înțeleaptă internă și externă a partidului, politică pe care o vom susține muncind fără preget pentru îndeplinirea întocmai a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor de lucru în Valea Jiului".
(va urma)

z

însemnări de vacanță Prețuind zestrea
La cluburile vacanței din remarca prof. Vasile școlile generale 1, 3, 6 și la Casa pionierilor și șoimilor patriei ■ din Lupeni sînt organizate audiții muzicale, informări cu privire la evenimentele politice interne și internaționale, jocuri distractive și drumeții.O altă coordonată a vacanței o constituie participarea pionierilor și elevilor la acțiuni de muncă patriotică. De la 10 iulie se desfășoară o acțiune generală de colecta

re a deșeurilor, a plantelor medicinale și fructelor pădure, organizată în drul angajamentului seeo- nomic al pionierilor.Activitățile sportive s-au evidențiat în ultima vreme prin varietate și atrăcti- vitate, dovedind, cum
de ca-

Elevi ai Liceului in- [ 
dustrial din Petroșani 
pe șantierul de cons
trucții al viitoarei 
pografii.

(Urmare «hn pag. 1>mestru s-au înregistrat 3806 om/zile absențe nemotiva
te, eu 748 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, precum și peste 15 000 om/zile boală, reve
nind în medie 13 zile de inactivitate pe fiecare muncitor, ceea ce este echivalent cu o pierdere de circă 
20 000 tone de cărbune. S-a criticat faptul că unii maiștri, șefi de brigadă și de schimb nu dovedesc fermitate și hotărîre în vederea întăririi disciplinei. în a- ceastă direcție trebuie să sporească mai ales aportul grupelor sindicale pentru instaurarea unui climat de 
ordine și disciplină.iladu Lupașcu, maistru minier la sectorul I, a relevat faptul că aprovizionarea brigăzilor nu se fa
te în mod ritmic, mai ales 
pe puțul orb nr. 1 unde nu ge întreprind măsuri pen
tru continuitatea transportului, pentru scoaterea o- perativă a producției de 
cărbune lsț șiiprafață.Alți vorbitori s-ail referit 
la necesitatea folosirii co
respunzătoare a capacităților de producție, a utilajelor din dotare și respecta-

rea tehnologiilor de lucru. S-a subliniat de asemenea, că prin aplicarea procedeelor moderne de extracție a cărbunelui — introducerea u- nor complexe mecanizate de înalt randament — s-au obținut rezultate buhe. De exemplu, la sectorul I, brigăzile conduse de Vasile Zaharia, Emil Aionesej și Constantin Buta și-au rea-

Ni- pio- Ițeșcu, directorul Casei nierilor și șoimilor patriei, că o vacanță frumoasă poate fi petrecută și în cadrul școlilor nu numai în tabere, excursii sau expediții. In a doua parte a acestei luni, pe parcursul mai multor zile, au fost organizate, diferențiat pe grupe de vîrstă, întreceri dotate cu cupe : „Cutezătorii" (cis. V—VII ; a cîș- tigat echipa Școlii generale nr. 6), „Speranțele" (mi- nifotbal, clasele II—IV ; a cîștigat echipa Școlii generale nr. 1) și „Pionerul" (minifotbal, la clasele II _ IV ; a învins echipa Școlii generale nr. 2, iar la clasele V—VII echipa de la aceeași școală).La toate aceste posibilități de petrecere a vacanței se mai adaugă un curs de înot (condus de prof. Angela Manole), frecventat de 50 de copii numai în a- ceastă serie.

de valori etice
tl

!
î
ii

Locotenent colonelul E- de Cicic, comandantul • da mai în zon3 Petroșaniului. Spre seară, pensionarul Ion din Petroșani, a portmoneu, care acte și 1630 lei, pe strada bătrînului, de un cetățean căruia, pe motive de alcool, drumul „la întors acasă" i s-a părut nespus de lung, labirintic. Comportarea celor doi cetățeni care s-au prezentat cu actele și banii la miliție, demnă de lauda opiniei publice, semnifică marile valori a- le eticii poporului nostru, conservate cu multă cinste în fapte cotidiene. Iată de ce gestul lor merită aplaudat și prețuit cum se cuvine.

mii miliției din municipiul nostru, ne amintea, în dese rînduri, că, în apărarea drepturilor și bunurilor materiale ale cetățenilor și obștii, lucrătorii de miliție primesc un sprijin prețios din partea cetățenilor, a căror cinste poate valora cît o „lecție deschisă" pentru cei care mai încearcă să nesocotească legile și cutumele societății noastre socialiste. Astfel, două întîmplări, petrecute joi, recomandă elogios doi oameni, ale căror nume merită să fie cunoscute. La ofițerul de serviciu al miliției municipale s-a prezentat, mai întîi, cetățeanul Dumitru Mitucă din Vulcan, împreună cu un prieten, pre- dînd o geantă de damă cu acte și bani, pierdută

o tînără uitucă în stra- Republicii, adică toc- centrală a

Seprodi, 
adus un 
conținea 
pierdut
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Gospodărirea judicioasă a energiei și combustibilului
(Urmare din pag. 1)Grandiosul program privind continua dezvoltare și Înflorire a patriei, conturat prin documentele celui de-al XlI-lea Congres al partidului, a stîrnit de la început un viu interes, ho- tărîrea fermă a constructorilor de utilaj de a acționa folosi cu procesul economisi combustibilul. Firesc.

ferm, pentru1. eficiență productiv energia

zultatele obținute pînă în prezent în ceea ce privește economisirea de energie electrică și combustibil sînt doar un început în uzina noastră.. Cum s-a ajuns la aceste rezultate ? La secția turnătorie, secție cu un consum mare de energie, s-a trecut de multă vreme la îmbunătățirea procesului de elaborare a oțelului. Șarjarea

nou. Mai avem încă mari rezerve și vom acționa in continuare pentru imbună- t-ăii ea iluminatului local, înlo iurea iluminatului incandescent cu iluminat fluorescent, eliminarea mersului în gol a mașinilor-
aînși fierului vechi, de exemplu,și se face în așa fel îneît să re-
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instalațiilor de încălzire, uscare și tratamente termice, precum și optimizarea transportului intern. De a- semenea, în atenția permanentă a organizației de partid, a conducerii unității, a fiecărui om al muncii stă îmbunătățirea calității, o mai bună încărcare a schimburilor, asimilarea de noi tehnologii. Toate a- ceste măsuri sînt menite să ducă la închiderea oricărui robinet de risipă. In acest sens apare în cadrul colectivului uzinei necesitatea formării și în continuare a unei puternice o- pinii de masă în favoarea drămuirii cu grijă a fiecărui gram de metal, a fiecărui kilowat oră de energie electrică.
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se poată asigura încărcarea uniformă a cuptorului și într-un timp cît mai scurt. Comparativ cu metodele clasice, aceasă metodă a redus timpul de încărcare a cuptorului de la 30 la 15 minute, obținîndu-se în a- celași timp o economie de energie electrică de 83 kWh pe tona de oțel. Cu economiile făcute numai într-o singură zi, se pot produce în plus 2 tone de oțel.Preocupării? noastre în acest domeniu au căpătat, odată cu publicarea documentelor Congresului al Xll-ieâ al Partidului Comunist Român un conținut

Secretar al Comitetului județean de partid, a arătat că organul colectiv de conducere trebuie să manifeste o preocupare responsabilă pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă oamenii muncii, pentru întărirea climatului de răspundere și exigență, în scopul îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan. Vor- bitoruj a subliniat faptul că trebuie acționat imediat pentru creșterea răspunderii fiecărui om ai muncii, pentru a înțelege că trebuie să-și facă în mod exemplar datoria. Cadrele tehnice, maiștrii, inginerii tehnicienii, șefii de brigadă trebuie existat preocuparea nece- sg. acționeze prompt, nus-a, arătat în cadrul numai prin vorbe, ci prinfapte în vederea îndeplini

III, care înregistrează-în ă- ceastă primă parte a anului un minus de peste 4 000 tone de cărbune. E- milian torului să ' se pentru găzilortraverse, precum și asigurarea unui număr corespunzător de maiștri pe fiecare
Neagoe, șeful sec- de investiții a cerut întreprindă măsuri aprovizionarea bri- cu armături T.H. 4,

întărirea ordinii
lizat și depășit sarcinile de plan în aceasta perioadă. Nerealizările de la sectorul If, de aproape o 000 tone

schimb, pentru a coordona mai bine activitatea'. Nu asară,, t _ ------- .. ........ . ..cărbune, n-au putut fi jus- dezbaterilor, pentru asigu- ... .7. ‘ ’tificate de inginerul Virgil rarea unor reparații și în- rii exemplare a planului,lonescu, șefui sectorului, care a luat cuvîntul în cadrul adunării. înregistrarea zilnică a unui număr mare de absențe nemotivate (pînă la 20-25), neglijarea unor lucrări și nereșpecta- rea tehnologiilor în cadrul oroceșului de producție, a 80s la nerealizarea cleca- dală a sarcinilor economice.O situație asemănătoare s-a petrecut și ]a sectorul

trețineri corespunzătore a întreaga activitate măsu-utilajelor. Deși lăcătușul rfndu-se numai prin rezul- Ioan Dăncișor de la sec- țațele obținute în procesul torul VIII electromecanic a raportat depășirea sarcinilor de plan pe sector cu peste 160 000 lei, o serie întreagă de utilaje nu funcționează ța parametri proiectați, iar reparațiile car^
de producție.în semestrul care urmează, colectivului de oameni ai muncii de la mina Dîl- Ja îi revin sarcini deosebit «Je importante, pentru realizarea cărora trebuiese fac nu se ridică la nive- să-și mobilizeze toate efortul de exigență cerut.în încheiere dezbaterilor, tovarășii Gheorghe Vasiu,

I 
I

Cercul filatelic „Minerul" Petroșani organizează în cinstea Zilei minerului expoziția interjudețeană omagială „Lupenj ’29". Expozanți din municipiul București, județele Caraș Severin, Dolj, Gorj, Arad, Sibiu, Tg. Mureș, Timiș și Hunedoara, vor prezenta, prin exponatele lor, pagini din gloriosul trecut deluptă al poporului român, el se va cît și o vastă tematică pri- parterul blocului 69, în ca- vind dezvoltarea mineritului.Cu această ocazie se va

emite un plic speciala» 6 întreguri poștale, o ilustrată maximă și o marcă poștală legată de eveniment.Vernisajul expoziției va avea loc sîmbătă. 4 august a.c., orele 17, la Casa de cultură a sindicatelor Petroșani. (T. Svoboda) 
♦-------------Magazinul de sticlărie nr. 63 de pe strada principală a orașului Petroșani a fost închis în vederea mutării. în curînd redeschide la

I

I
I
I

turile, în scopuj recuperării rămînerilor în urmă și creșterii producții fizice de cărbune.
drul noului complex co
mercial ce va fi dat în fo
losință. (C. Val.)
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Judele Mare, copleșitor în frumusețele Afro-
și istorieNapoliiocolată
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ultural : înainte ;atît judices în prin jude, 
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Una din numeroasele stî-ie ce populează mun
ții- noștri. Foto : A. DULA
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Profesorul Dan Cocor și membrii cercului „Montana", de la Școala generală hr. 1 din Petrila, ne-au dat de știre, cu vreo săptămînă în urmă, că traversează Retezatul, din căldarea Tău- lui Agățat urcau atunci greu accesibilul vîrf Judele 
Mare, pentru a se bucura de frumusețea fără seamăn a... Bucurei. Judele Mare,

ția cuvîntului limba română, . 
județ și judecie. ca drept de a judeca, de a administra un sat ca jude, instituție milenară a poporului român, a existat în toate teritoriile românești, în Transilvania a operat cu predilecție în „districtele" românești, guvernate de ,,Iex 
Olachorum". Dințr-o scri-
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Judeledulci aduceri amin.te despre istoria acestui neam românesc dintotdeauna în vatra Carpaților. Judele, un cuvînt cu existență milenară, care merită depănată...Părăsirea Daciei de către Aurelian a condamnat la moarte orașele fostei provincii romane, rămase fără organizare militară, administrativă și fiscală. Satul daco-roman s-a menținut însă ; viața rurală, deși conturbată de tragice evenimente, sute de ani, a continuat.'Pînă atunci treburile obștej sătești erau rezolvat de ordo deeuriorum, între care aleșii de comunitate numiți duumviri ju- 
nedicunto sau judices aveau în grijă judecarea litigiilor din perimetrul în care își îndeplineau sarcinile. Că acești bărbați au continuat să se bucure de o autoritate binemeritată și după a- bandonarea Daciei, o demonstrează elocvent evolu-

trezit soare latină a lui Vlaicu Vodă, ia 1369, aflăm că, cel puțin Muntenia, păstrase categoriile de judecători din vremea Daciei romanizate, conform structurii voievodatului (cetăți, țări, județe; 
la orașe și sate, reprezen
tantul judecătorului suprem, 
domnul, era județul (judex 
in latină). Județu] își dila
tă, în Țara Românească, sfera semantică, însemnînd totodată un ținut mai mare: județele Jaleșului (atestat la 1385), Vîlcea (1392), Jiului (1406), toate din Oltenia. Bineînțeles că atributele judelui au fost lărgite, predomina însă funcția de judecător. Pătura socială a 
judecilor, asimilată cnejilor, desemna locuitorii satelor libere- La început, un jude putea asigura adm'- nistrarea justiției' peste mai multe sate, alteori un sat avea parte de doi juzi, în funcție, bănuiesc istoricii, de numărul gospodăriilor. Odinioară, ales de comunitate, judele este nu-
RANC A D

tehnico-științific

mit apoi de domn pe o a- numită perioadă. Moldova, datorită pronunției dialectale specifice, dar și aromânii, conservă o fază veche de evoluție a acestor termeni tehnici din română în latină : giudic, giu- 
decare, giudecatS, giudeț. Așadar, dezvoltarea forțelor de producție a societății străromâne nu distruge instituția romană de justiție, dimpotrivă, autoritatea ei creșe în mediul rural (de fapt, singurul existent a- tunci). Din sec. X conducătorul ales al obștei sătești datorită conviețuirii cu slavii, se mai numește și 
cneaz (ulterior cneazul moștenește funcția și are atribuțiuni mai largi). Judele definește feudalitatea prestatală, devenind apoi stăpînă a fostelor obști libere românești, contribuind masiv ia formare^ clasei boierești. Termenul jupi- dic are o viață lungă și extindere semantică mult după întemeierea primelor state românești. După cum se știe, uniunile de obști se numesc țări sau județe — termeni de origine latină: terra și judex. în Transilvania, juzii sau cnezii români care colaborează cu■ regalitatea maghiară, ac- ceptînd religia și limba cuceritorului, avansează chiar în ierarhie, un cneaz Ba- lea, Bolea sau Bîlea (și nu Bela, cum e pomenit în acte) ajunge, la începutul sec. XIII, jupan de Hațeg. Alții, care primesc dregătorii de comiți, poartă a- desea numele de Voievoda (termen slav), și aici gîndul ne duce, din nou la toponimia Văii Jiului. Cine n-a fost în drumeție pe pîrîul 
Voievod, spre Aușel ? A se remarca pronunția arhaică păstrată pînă azi — Voivo
dul și nu Voievodul.

...Așadar, admirînd mirificul munților de la izvoarele Jiurilor, să ținem minte întotdeauna că Retezatul, Șureanul și Vîlcanui nu sînt copleșiți doar de inefabil și bogății naturale, ci și de istorie. în acest sens, „lecția" profesorului Dan Cocor, ținută elevilor săi, acolo sus pe vîrful al cărui nume provine de la conducătorul obștii sătești stră- române, se ridică ia înălțimea aspirațiilor și împlinirilor poporului român, popor care și-a cucerit prin luptă demnă libertatea și dreptul la fericire.
Prof. Ion VULrE

VÎRFUL CAPRA
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Motor electric reversibilIn cadrul întreprinderii de motoare electrice din Pitești a fost lansat în fabricația de serie motorul electric universal reversibil, de tip MUR- 500.

ități în Repor- Jig-Mii- ÎT>Ca- ,40 Ro-
Pol- . 21,35
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întrerupătoarelor cu care sînt echipate instalațiile aferente căilor . ferate e- lectrificate, noul tip de motor este menit să înlocuiască -produsul simi- Destinat acționării Iar provenit din import.
Stație termică solarăDe curînd, în stațiunea sanitare Saturn de pe litoralul Alfa, Mării Negre a fost dată Temperatura apei se ridi- în folosință o stație ter- că la 48—55 grade Cel- mică solară pilot pentru încălzirea apei menajere. Ăvînd o suprafață de captare a radiațiilor solare de 1200 metri pătrați, stația asigură încălzirea apei necesare instalațiilor

Instalație de fabricare a coloranților 
de dispersieIn cadrul programului tehnologii elaboratede dezvoltare a Intreprin- specialiști ai Institutuluidin Co- central de chimie —dlea, a fost pusă în func- ICECH1M — și ai întreprinderii beneficiare, noua capacitate înglobează utilaje de înalt nivel tehnic, executate, în marea lor majoritate, în țară.

ale hotelurilor 
Beta și Gama.

sius.Prin; intrarea în funcțiune a acestui complex se vor economisi anual circa 100 tone de combustibil convențional.

derii „Celarom"

V
țiune instalația de fabricare a coloranților de dispersie, care își găsesc o utilizare din ce în ce mai largă în industria textilă.Realizată pe baza unei
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cu care 
în acest

întrebare 
cînd am 
o ascen-

— bine conturată de dru
murile jiețenilor pe 
meroasele stîne ce 
lează acest masiv.

Am trecut astfel 
șeaua Poiana Frumoasă, a- 
jungînd în cele din urmă, 
după un ultim urcuș, în 
punctul culminant al traseu
lui, Vîrful Capra, situat la 
altitudinea de 1927 m. Am 
omis să precizăm că șansa 
ne-a suris încă de la înce
putul drumeției căci

la nu- 
popu-

1 prin

o rre-

■ plătit pe deplin efortul —
• plăcut și el — de a ajunge 

pînă aici. Privind nume
roasele căldări glaciare, 

'■ crestele ascuțite și abrupte,
■ șurlaele ce despart pintenii 
’ amenințători, am fost ten

tați să asemuim sălbăticia 
peisajului alpin al Paringu- 
lui, cu Retezatul sau Făgă
rașul, superlativele în ma
terie din întreg lanțul car
patin. Ne-am dat seama ci
tă deosebire există între 
panorama liniștită și relativ 
uniformă pe care Paringul 
ne-o oferă, in partea sa 
sud-vestică, cea pe care o 
putem admira pînă și din 
balcoanele blocurilor în ca
re locuim, și cea zbuciu
mată pe care tumultul ere
lor geologice a creat-o spre 
nord.

In cele din urmă a tre
buit să renunțăm la privi
legiul de a fi putut admira 
aceste inegalabile imagini, 
nu înainte însă de a 'e >- 
mortaliza pe 
de fidelă a 
pozitiv-color.

Am început 
aceasta să 
Stina din Scovarda, iar a- 
poi în șeaua Groapa Seacă, 
revenind astfel în drumul 
auto Petroșani — Voineasa, 
exact la hotarele dintre ju
dețele Hunedoara și Vîlcea. 
După numai o oră de mers 
ajungem la cabana Obîrșia 
Lotrului, cea care, ca în
totdeauna, avea să ne fie 
gazdă ospitalieră și să ne 
ofere o bine meritată odih
nă, după o zi atit de plină.

Oare cîți dintre dv. v-ați 
■ pus întrebarea — admirînd 
r din diferite puncte ale Văii 

Jiului silueta zveltă a Pa- 
ringului — oare cum ara
tă acesta privit dinspre 
Nord; cu alte cuvinte dins
pre partea — aparent inac
cesibilă sau mai puțin um
blată a munților 
se învecinează 
punct cardinal ?

O asemenea 
ne-am pus și noi, 
hotărit să facem
siițne pe Virfui- Capra, a- 
parținînd de fapt tot mun
ților Paring și care consti
tuie — am putea spune — 
împreună cu celelalte virfuri 
mai mici din lanțul mun
tos pe care îl alcătuiesc, 
hotarul dintre masivul Pa
ring și munții Șurean.

Pentru a ne ușura ascen
siunea; am hotărit cu Va- 
sile — ortac în ale drume
ției — să folosim la înce
put drumul ce șerpuiește 
prin Cheile Jiețului, urcind, 
cu uh ARO, pînă la’podul 
Mijei. Imediat după pod, la 
stingă, se înfiripează o că
rare pe care am început 
urcușul propriu-Zis $i după 
circa 40 de minute am a- 
juns la stina din Pîrîul Ur- ’ 
sului situată intr-o splen- te apropiat, -înaintînd spre 
didă poiană. Continuînd să 
urcăm spre nord, am fă
cut joncțiunea cu traseul de 
creastă care începe prac
tic în Jieț Și continuă cu 
plaiul Godeanu (1225 m) și 
Muncelul Jiețului (1567 m).
De acum însă traseul nostru 
urmărește o direcție genc-

POȘTA REBUS
• ION BOAR, Cerem re- 

busistic „Iris" Petroșani : „Focul de paie" împreună cu „Aromele" sînt „La înălțime" și își așteaptă rîn- dul. Poate careul „Cu dichis" ar mai trebui... dichisit pe la semnificații, iar cu „File de poveste" e ț o... poveste !
I. .... .
/ uTinărește o direcție gene- 
» raia vest^est, cu relativ u- 
\ .. șoare, denivelări de aliîtu- 

dine și de direcție, pe o 
cărare deși nemarcată 

J___

• VICTOR DATU, Pe
troșani : „Cu căldură" vă anunțăm că dovediți talent și mai așteptăm colaborarea dv. Poate încercați ca acest careu (Cu căldură) trimis nouă să-1 revedeți pentru eventuale îmbunătățiri care să-i ridica valoarea. Și treceți într-o zi pe la redacție. (L. Ion).

a
9B
10

me, splendidă ne-a însoțit 
lot timpul, oferindu-ne po
sibilitatea — de fapt ceea 
ce doream cel mai mult — 
să admirăm pe întreg tra
seul abrupturile nordice ăle 
Paringului; grandios peisaj 
pigmentat de numeroasele 
pete de zăpadă, pe atunci 
încă netopite în întregime. 
Dacă la început Vîrful Pa
ringul Mic ne apărea foar-

Vîrful Capra, distanța față 
de Cîrja și apoi Paringul 
Mare creștea văzînd cu 
ochii căci, spre deosebire 
de direcția noastră de îna
intare, creasta principală a 
masivului Paring își men
ținea direcția spre nord- 
vest, sud-est. Jumătatea de 
oră pe care ne-am rezerva
t-o pentru a admira impre
sionanta panoramă ne-a răs-

ORIZONTAL : 1) De servi
ciu la arie — Autorul poe
ziei „Umbră la secere" 2) 
Specie de grîu — Grîu pre
gătit pe arie pentru treierat
3) In vîrful spicului ! — Fără 
nici un dumnezeu -*■ La plug!
4) Autorul poeziei „Holde" 
— Pe combină ! 5) îndreaptă 
mina 
ză și 
prița 
re 7)
Autorul melodiei 
rii“ 8) A se coace holda mai 
mult decit trebuie — Merge 
la drum pe-o singură roată 
9) La seceriș ! — Nume fe
minin — Exclamație 10) E la 
seceriș — Făcut din grîu 11) 
Prezenți în arie la seceriș.

VERTICAL : 1) A scris poe-

la nevoie — Inglobea- 
secerișul 6) Ca și că- 

— Folosită și la covoa- 
Puse în hambare I — 

„Holde au-

pelicula atit 
filmului dia-

deci, de data 
coborîm spre

Aurel HULA
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zia „Belșug" — Teșite ! 2'
E din grîu, bun de copt - 
Prelucrează griul... 3) Derivat 
al fainei de grîu (pl.) — A- 
dunături de snopi 4) pe Loc!
— Ard pămîntul... — —de 
paie ! 5) Scriitor brazilian, 
autorul volumului „Secerișul 
roșu" — In panere ! 6) Nu e 
de acord — Autorul pînzei 
„In lanul de grîu" 7) A face 
curent... — ...și a începe se
cerișul (fig.) 8) Evoluează în 
deschidere — Nume feminin
— Sint in lot ! 9) Secerată 
mai la urmă ! — Rîu învol
burat ! — De unul singur 10) 
Ca spicele la arie — Ține 
snopii la arie 11) Aleasă de 
grîu _ Duc roadele lanurilor 
de grîu.

M. I. VLASE



Steagul roșu DUMINICA, 29 IULIE 1979

VIZITA TOVARĂȘULUI AHMED SEKOU TOURE
Oaspeți ai oamenilor muncii Marea adunare populară din municipiul Slatina

din industria aluminiului
(Urmare din pag- 1)veniți făcut 1 a o Elena

Mii de slătineni în intunpinare au tovarășului N i c o Ceaușescu, tovarășei Ceaușescu, tovarășului Ahmed Sekou Toure și tovarășei Andree Toure o e- nioționantă primire.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ahmed Sekou Toure au răspuns cu prietenie acestor manifestări ale mulțimii.La intrarea în întreprindere. înalții oaspeți sînt întâmpinați de Neculai Aga- chi, ministrul industrieimetalurgice, GheorgheRădulescu, directorul centralei industriale de profil. In fața unei machete, se prezintă stadiul actual și perspectivele de dezvol- . tare ale acestei importante unități producătoare de a- luminiu. Subliniind că muncitorii întreprinderii sînt deosebit de onorați de această vizită, directorul unității, Alexandru Orzata, prezintă cîteva din realizările lor, preocupările privind creșterea producției, a eficienței, precum și dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice. Se arată că de la înființare. în anul 1965, întreprinderea a cunoscut o puternică dezvoltare, re- alizînd în prezent ducție de peste tone. Președintele med Sekou Toureformat că o parte materia primă pe care o prelucrează întreprinderea de aluminiu provine bauxita importată Republica Populară luționară Guineea.Tovarășii N i c o Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure sînt invitați în cîteva din principalele sectoare de producție ale întreprinderii. Se vizitează una din cele opt mari hale de electroliză, sectoare cu activitate neîn-

o pro-200 000
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din

din 
din 
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treruptă. Specialiștii înfățișează tehnologiile moderne utilizate în fabricarea aluminiului românesc. O preocupare permanentă a specialiștilor și muncitorilor unității o constituie continua îmbunătățire a calității producției și creșterea eficienței întregii activități, diminuarea consumului de energie pe tona de aluminiu, cunoscut fiind faptul că pentru fabricarea acestui produs se consuma o mare cantitate de energie. E- forturile susținute ale întregului colectiv pentru reducerea continuă a consumurilor s-au soldat, în ultimii șase ani, cu o scădere de aproape 1 000 kWh a consumului specific pe tona de aluminiu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort, centralei și întreprinderii Să studieze și să definitiveze noi soluții și căi care să asigure o reducere substanțială a consumului de energie electrică în producția de aluminiu, sarcină de maximă importanță în condițiile crizei e- nergetice mondiale actuale.In continuare, se vizitează impresionanta hală de turnare continuă a aluminiului, dotată cu u- tilaje moderne. fLa plecare, conducerea întreprinderii adresează din nou tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure calde mulțumiri pentru cinstea făcută de a vizita întreprinderea.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ahmed Toure și tovarășa Toure au vizitat puternică unitate trială a Slatinei dețului Olt' — întreprinderea de prelucrare a aluminiului.La sosirea în întreprindere, cei doi conducători de partid și de stat sînt întâmpinați cu aceleași calde sentimente.O expoziție amenajată în incinta întreprinderii relevă diversitatea de profile, table, benzi, folii

Sekou 
Andree 

o altă indus- și a ju-

și cabluri zează aici printr-o lucrare și perioară aInginerul directorul prezintă înalților în fața unei voltarea actuală și pectivă a unității, cipalele produse, rile colectivului.înalții oaspeți vitați să viziteze rul de benzi la instalație cepută și realizată țara. noastră.Tovarășii N i c o Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure urmăresc procesul de producție, se interesează de gradul de prelucrare și valorificare a aluminiului, formează că dere se realizează o mă bogată de destinate industriilor lectrotehnice, farmaceutice, altor toare ale economiei, cum și exportului.Pe parcursul vizitării întreprinderii, șjnt înfățișate alte realizări de prestigiu — 'laminorul nr. 2 de benzi la rece, de a- semenea, rod al inteligen
ței și capacității creatoa
re a specialiștilor Este o instalație nivel tehnic și vitate ridicată.'Tovarășul N i Ceaușescu a recomandat conducerii centralei, întreprinderii să-și intensifice eforturile pentru a asigura o valorificare mai înaltă a aluminiului, pentru a reduce consumurile de energie, pentru a ridica continuu calitatea produselor.In timpul vizitării acestor mari unități ale industriei de aluminiu din țara noastră, președintele Republicii Populare voluționare Guineea, med ciat nică rea produselor, lucru create și a adresat colective noi, rodnica lor activitate.

care sc reali-pre- valorificare su- aluminiului.Petre Botoran, întreprinderii, oaspeți, machete, dez- în pers- prin- realiză-in-sînt lamino- cald, modernă <, o 
con- 

în

1 a ©
Gazdele in- în întreprin- ga- produse e- aeronau>ice,sec-pre-

noștri, de înalt producti-c o 1 a e

Sekou Toure, a dotarea lor cu modernă, producției,
Re-Ah- apre- teh-organiza- calitatea condițiile de muncitorilor celor succese douăîrt

Liceul industrial nr. 2
Ltipent

RECRUTEAZĂ ABSOLVENJI Al TREPTEI I DE 

LICEU PENTRU URMĂTOARELE FORME DE

INV*T*M<NT

# Liceu curs de zi clasa a Xl-a 
secția chimie : 22 locuri 
secția mecanici : 31 locuri 
secția electrotehnică: 11 locuri

• ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS
DE ZI — operator în industria celulozei, hîr- 
tiei și fibrelor artificiale

• ȘCOALA PROFESIONALA CURS 
ZI — industria textilă ; școlarizarea pen- 
această secție se va face în cadrul Gru

pului școlar M.I.U. - Cisnădie (se înscriu
nufnai fete).

DE
tfU

Vizita în municipiul Slatina s-a încheiat printr-o mare adunare populară, organizată pe stadionul o- rașului, la care au pârtiei- pat zeci de mii de slăti- neni, precum și locuitori ai satelor din împrejurimi.Apariția la tribuna oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășului Ahmed Sekou Toure, și a tovarășei Andree Toure a fost salutată cu vii și îndelungate aplauze și ovații, cu urale neîntrerupte. .In deschiderea adunării au fost intonate imnurile de stat ale României și Guineei,Prezența înalților oaspeți a fost salutată de primul secretar al Comitetu-

lui . județean Olt al P.C.R., Ion Albulețu.
In aclamațiile și ovațiile 

celor prezenți, au luat cu- 
vîntul tovarășul 3 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Demo
crat din Guineea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guine
ea.Cuvîntările celor conducători de stat au cu deosebit tisfacție, ele niate, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi a- p lauzg.

Nicolae 
gcne- 

Comu-

doi de partid și fost urmărite interes și sa- fiind subli-

partid și prieteniaIn a- manifes- pregnan-sentimentele profundă satisfacție și

Cei prezenți aplaudă și ovaționează pentru cei doi conducători de de stat, pentru româno-guineeză. ceste entuziaste țări își găsesc o tă expresie dedeplină aprobare față de noul dialog la nivel înalt româno-guineez, de adeziune unanimă la politica internă și externă a partidului și statului nostru, care corespunde celor mai înalte aspirații și idealuri ale poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, șui Ahmed Sekou și tovarășa Andree răspund mațiilor cu căldură mulțimii.
tovarășa' 

tovară- 
Toure 
Toure 

aela-

La C.A.P. StoicăneștiDupă Adunarea Iară de la Slatina, rășul Nicolae și tovarășa Ceaușescu, împreună tovarășul Ahmed
popu- i, tova- Ceaușescu Elena cu , _ - ______ SekouToure și tovarășa Andree Toure s-au îndreptat spre comuna Stoicănești. Pe stadionul unde aterizează elicopterul prezidențial, sute de țărani din comună și din satele învecinate întîmpină cu urale îndelungi pe oaspeți și manifestă îndelung pentru prietenia româno-guineeză.Este de. față Angelo Miculescu, prim-ministru lui, ministrul și Inînalții oaspeți se îndreaptă spre cooperativa agricolă din localitate.Vizita la această unitate agricolă fruntașă din județul Olt are o valoare de simbol. Cu 30 de ani în urmă, la 7 august 1949, tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la inaugurarea cooperativei agricole moment drumul țărănimii , de spre belșug și fericire. In eei 30 de ani de activitate această cooperativă a

. remar--pro- venitu-a-
Iei, între care care găini obțin

industriei aplauzele
tovarășul vice- al guvernu- agriculțurii alimentare, entuziaste,

din Stoicănești, care a deschis aici

școlar minier Petroșani
ANUNȚĂ:

Toți devii de la liceu — curs de zi, școala 
profesională care sînt din municipiul Petro
șani, $ă se prezinte la sediul I — în data de 
joi, 2 august 1979, ora 9 dimineața.

Mica publicitateVIND apartament 3 
mere, confort sporit 
va, telefon 21797. ca-De-PIERDUT certificat înmatriculare seria 015045, eliberat în 28 prilîe 1977 pe numele Lăn-grăjan Ovidiu. Se declară nul. (616),

de
F, 

a-

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele ră Iile, eliberată de Lupeni. Se declară (617).
Seca-I.M. nulă.

.. ;JIANU Vasile din trila mulțumește pe ceasta cale medicilor lint, Farcaș Mihai,
Pe-a-Ba-pre-

cum și cadrelor medii din secția chirurgie de la spitalul Petroșani pentru deosebita competență profesională de care au dat dovadă în intervenția chirurgicală, redîndu-mi sănătatea. (618)
ANUNȚ DE FAMILIESOȚIA Dorina, fiul Tănase, anunță cu aceeași durere împlinirea a 10 ani de la decesuj bunului soț și tatăȚÎRLEA TĂNASEIi vom păstra veșnică amintire. (615).

obținut rezultate cabile în sporirea ducției, creșterea rilor și dezvoltarea verii obștești.Tovarășul Dumitru Tu- dose, președintele cooperativei, arată oaspeților că prin ridicarea gradului de mecanizare, folosirea unor cantități sporite de îngrășăminte naturale și chimice, prin perfecționarea tehnologiilor, recoltele au crescut continuu.Oaspeții șînt informați că organizarea consiliilor unice agroindustriale creează posibilități și mai; largi de sporire a producției și a veniturilor, mează vizitarea xului avicol. Din moment plin de cații : aici se aflănă — prima lucrare de investiții realizată de operativă la tivității sale, investiții de

Ur- comple- nou, un semnifi- o fîntî-co- începutul ac- Și iată acum, zeci de mi-

lione deși complexul avicol adăpostește 90 000 ouătoare și unde anual peste 16 de ouă.In continuare , vizitează o expoziție legume și fructe, bogate ale acestor guri. Tovarășul Sekou Toure apreciază varietatea și calitatea produselor. Apoi semnează în cartea de onoare.Oaspeții se îndreaptă spre lanurile cooperativei agricole. Din nou, cooperatorii adunați în mare număr pe străzile comunei ovaționează îndelung pentru prietenia româno-guineeză.Despărțindu-se de locu
itorii comunei Stoicănești, tovarășul Ahmed Sekou Toure exprimă calde aprecieri pentru realizările obținute în ce privește progresele agriculturii liste, le adresează noi succese în

dese milioaneoaspeții 
de roade melea- Ahmed

socia-muncă.
Primire sărbătorească in porturile 
dunărene Turnu Măgurele și GiurgiuLa ora 15, elicopterul special a aterizat în raza portului Turnu Măgurele.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure au fost întâmpinați cu căldură de primul secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Teodor Roman, de alte o- ficialități locale.Erau prezenți mii de locuitori ai acestui municipiu care, asemenea tuturor localităților patriei, a cunoscut, în ultimii ani, o puternică dezvoltare.S-âu scandat îndelung numele celor doi conducători de partid și de stat, mani- festîndu-se satisfacția față de noul dialog româno- guineez la nivel înalt.Un grup de pionieri și tineri în costume populare au oferit distinșilor oaspeți marame și buchete de flori. Apoi, în aplauzele și uralele celor prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure au invitați să se prindă tr-o mare pe platoul fluviale.In această atmosferă sărbătorească, cei doi conducători de partid și de stat, împreună cu tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure s-au îm- copterul spre București.

fost în- horă, formată din fața gării

barcat la ■ bordul navei „Mihai Viteazul", pornind într-o călătorie pe Dunăre.La bordul navei prezidențiale, cei doi șefi de stat au avut un nou prilej de a continua dialogul rodnic româno-guineez, consacrat dezvoltării pe multiple planuri a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și po. poarele noastre.La sosirea în portul Giurgiu, cei doi conducători de partid și de stat au fost salutați cu multă căldură de tovarășul Vasile Mușat, prim secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Numeroși cetățeni, în pofida unei ploi puternice au ținut să fie prezenți în port, să-și exprime sentimentele de profundă sa- ' tisfacție față de această nouă întâlnire la nivel î- nait româno-guineeză, convingerea că ea va impulsiona dezvoltarea, pe multiple planuri, a raporturilor dintre cele două partide, țări și popoare.De la Giurgiu, tovărășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, împreună cu tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure, s-au îndreptat cu eli-
EDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67,


