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în țara noastră a 
tovarășului Todor Jivkov
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in lumina recentei Consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R.

Sînt necesara acțiuni ferme, 
mobilizatoare pentru realizarea 

integrală a producției fizice

La invitația. Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, marți a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială 
de prietenie, delegația de 
partid și de stat a Republi
cii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, prim-șgcretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia.

Aeroportul Ofopeni, unde 
are loc- ceremonia sosirii î- 
nalților oaspeți, este împo
dobit festiv.

La ora 10,30, aeronava 
prezidențială bulgară, înso
țită de la intrarea pe terito
riul României de avioane 
ale forțelor noastre armate, 
aterizează pe pista aeropor
tului.

La coborârea din avion, 
tovarășul Todor Jivkov și 
tovarășa Liudmila Jivkova 
sînt întîmpinați cu cordiali
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cei doi conducători de 
partid și de stat își string 
prietenește mîinile, se îm

brățișează cu bucuria reve
derii, de astă dată pe pămîn- 
Iul românesc.

De asemenea, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova se îmbrățișează cu 
multă căldură.

In întîmpinarea solilor po* 
porului bulgar au venit to
varășii Ilie Verdeț, Stefan 
Voitec, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cor* 
nel Burtică, Virgil Cqzacu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Leonte Răutu, Ștefan 
Andrei, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Ilie Rădulescu, Marin 
Vasile, precum și membri ai
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de mare însemnătate date 
de tovarășul NICOI.AE 
CEAUȘESCU, secretar' ge
neral al partidului, la re
centa Consfătuire de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R. unde 
au fost analizate unele pro
bleme ale activității econo
mice și ale creșterii rolu
lui organelor de partid și 
de stat în conducerea ști
ințifică a tuturor sectoare
lor de activitate, a întregii 
societăți, constituie pentru 
comuniști, pentru toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului, un nou prilej de mo
bilizare a- eforturilor în 
scopul realizării Ia un ni
vel calitativ superior a 
sarcinilor planificate.

Așa cum se arată în Ho- 
tărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, în. an
samblul economiei naționa
le, un rol important îl de
ține realizarea producției 
de cărbune, în scopul asi
gurării. bazei energetice a 
țării. In acest sens, la con

sfătuirea din 29 și 30 mai 
secretarul general al parti
dului sublinia : „Este de 
reținut faptul că planul de 
extracție la țiței, ca și pla
nul de extracție la cărbu
ne nu s-au realizat, ceea ce 
ne creează greutăți mari“. 
O asemenea situație există 
și în municipiul nostru. In 
articolele precedente vă in
formam cu rezultatele la zi 
obținute de către minerii 
Văii Jiului. La nivelul 
C.M.V.J. în luna mai s-a 
înregistrat un minus de 
91 000 tone de cărbune, ca
re a sporit datoria mineri
lor față de economia noas
tră națională cu aproape 
200 000 tone de cărbune pe 
perioada care a trecut din 
acest an. Cauzele sînt mul
tiple, atît de natură obiec
tivă cît și de natură su
biectivă. Așa cum releva 
secretarul general al parti
dului, tovarășul NfCOLAE 
CEAUȘESCU, nu de justi
ficări avem nevoie, justi
ficări care de fapt nu pot

înlocui organizarea defec
tuoasă a producției și a 
muncii, faptul că ordinea și 
disciplina Iasă de dorit în 
întreprinderile miniere. 
Nu poate fi trecută cu ve
derea activitatea slabă pe 
care o desfășoară unele 
colective miniere cum sînt 
cele de Ia minele Dîlja, Li
vezeni și Aninoasa care se 
zbat în nerealizări de luni 
de zile, din cauza unor lip
suri și deficiențe care nu 
sînt înlăturate. Ce răspun
dere își asumă conducerile 
tehnice, conducerile colec
tive, organizațiile de partid, 
atunci cînd mereu promit 
realizarea sarcinilor de pro
ducție, dar nu se țin de a- 
ceste angajamente ? Este 
necesar, așa cum sublinia 
secretarul general al parti
dului, să fie tras la răspun
dere fiecare comunist, fie
care om al muncii din a-

Valeriu COANDRAș

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, marți, 3 
iunie, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă: 
Din partea română — to

varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Ștefan Andrei, Su- 
zana Gâdoa, Marin Vasile, 
alte persoane oficiale.

Din partea bulgară — to
varășii Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic

membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.- Bulgar, 
alte persoane oficiale.

In cadrul acestei prime 
runde a convorbirilor ro- 
mâno-bulgare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov s-au informat 
reciproc despre mersul 
construcției socialiste în 
România și Bulgaria, des
pre activitatea desfășurată 
pentru încheierea cu suc
ces a planurilor cincinale 
1976—1980 în cele două 
țări. In acest context, au 
fost relevate realizările ob
ținute de popoarele român 
și bulgar în dezvoltarea e- 
conomiei, științei, învăță- 
mîntului și culturii, în ridi
carea nivelului de trai, pre
cum și în perfecționarea 
conducerii democratice a

societății. De asemenea, au 
fost subliniate o serie de 
probleme care stau în a- 
tenția organelor de partid 
și de stat din cele două 
țări, în vederea trecerii, în 
bune condițiuni, la viitoa
rele planuri de cinci ani, 
pentru perioada 1981—1985.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat mo
dul în care se acționează 
în România pentru trans* 
punerea în viață a hotărî* 
rilor adoptate de Congresul 
al XII-lea al Partidului Co
munist Român. La rîndul 
său, tovarășul Todor Jiv
kov a relevat pregătirile ce 
se fac în Republica Popu
lară Bulgaria în vederea ce
lui de-al XII-lea Congres

(Continuare în pag. a 4-a)
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al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, Petăr Mladenov,Demaraj de bun augur

In prima zi lucrătoare a 
ultimei luni a semestrului 
I, minerii de la Vulcan 
și-au realizat sarcinile pla
nificate în proporție de 
104,1 la sulă. Cele mai bu
ne rezultate, la nivelul 
sectoarelor, le-au obținut 
minerii de la VII care au 
extras peste sarcinile pla
nificate 359 tone de cărbu
ne. Ei sînt urmați de mi
nerii sectorului II cu 
108,9 procent de realiza
re a sarcinilor de plan pre
cum șî de minerii sectoru
lui V cu 103,2 la sulă pro
cent de realizare.

Pentru sectoarele VII.și 
V rezultatele zilei amintite 
sînt o continuare a suc
ceselor lunii precedente 
cînd și-au realizat sarcinile 
de plan în proporție de 
126,6 la șută — minerii de 
la sectorul VII, și 100 la 
sută — minerii de la V ca
re au obținut în același 
timp și cea mai ridicată 
depășire a productivității 
muncii planificată în căr
bune: plus 180 kg/post.
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,Luna manifestărilor poiitico-ideologice, 
cultural-educative și sportive" 
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De curînd Ia șantierul hr. 2 Livezeni al I.C.M.M, 
s-a redeschis o sală de mese pentru servirea hranei 
calde Ia prânz. Peste 30 de constructori, mentori și ca
dre tehnice din șantier, servesc acum o masă caldă la 
pauza de amiază. Mîncarea — consistentă, pregătită i- 
gienic și în meniuri variate, este adusă de la cantina 
I.M, Livezeni, din cartierul Aeroport, .

Dat fiind programul prelungit de lucru pe care-1 au, 
constructorii șantierului apreciază mult această măsu- 

. ră socială luată în sprijinul și la propunerea lor. (I.B.)

s

Folosirea întregului potențial al brigăzilor pentru

Realizarea integrală a planului 
lucrărilor miniere de deschideri

Minerii din brigada 
condusă de Eugen Vla- 
dar de la sectorul VII 
al minei Lupeni,

99
Intre manifestările pro

gramate ieri în cadrul edi
ției a VIII-a a „Nedeii vul- 
cănene", de un real inte
res s-a bucurat simpozionul 
găzduit de clubul sindica
telor din Vulcan, care, a 
polarizat atenția multor ca
dre didactice din munici
piul nostru. în cadrul acți
unilor menite să cinstească 
aniversarea' a 2050 de ani 
de la crearea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent, profesorii de limba 
și literatura română, Petru 
Bana și Ion Vulpe au sus
ținut comunicări despre o- 
glindirea mineritului și păs- 
lorituluî din Valea Jiului, 
ca străvechi ocupații, în 
creația literară și toponimia 
de la obîrșia Jiurilor.

După-amiază, juriul, ce
lei de-a Il-a ediții a „Salo-

nului de artă foto*' 
grafică populară", . a a- 
vut o misiune dificilă, tre
cerea în revistă a peste 350 
de lucrări foto, semnate de 
105 artiști amatori din 22 
de municipii și orașe din 
toate zonele țării. Calitatea 
lucrărilor parvenite pe ji- 
dresa clubului sindicatelor 
a depășit așteptările orga
nizatorilor și juriului, iată 
de ce credem că apropiatul 
vernisaj de la Vulcan me
rită să fie repetat cel pu
țin în așezămintele cultu
rale ale sindicatelor din Pe
troșani și Lupeni. Pe lingă 
un profesionalism desăvîrșit, 
multe din lucrări degajă 
sensibilitate, întrupează din 
umbre și lumini metafore

Ion VULPE
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Sectorul de investiții al 
I.M. Lonea este unul dintre 
colectivele puternice ale 
Văii Jiului, cu bogată ex
periență în execuția lu
crărilor miniere de deschi
deri. Potențialul ridicat, 
capacitatea de mobilizare 
a brigăzilor din sector au 
permis colectivului ca an 
de an 
cuția 
volum 
tire a 
ductive.
ță este aplicată și în acest

să participe la exe- 
și a unui însemnat 
de lucrări de pregă- 
noilor abataje pro- 

Aceasfă experien-

an, dar, din păcate, re
zultatele obținute nu sînt 
cele așteptate, fapt reflec
tat de restanțele acumulate 
în primele patru luni — 
peste 220 ml restanță Ia 
planul fizic al lucrărilor de 
deschideri. 75 ml la lucrări 
geologice de cercetare pe 
cont de investiții și peste 
300 ml la pregătiri. De 
ce ? Iată o întrebare al 
cărui răspuns îl regăsim, 
cel puțin în parte îr> opini
ile câtorva șefi de brigadă 
din sector. i.

Dumitru COSTINAȘ : 
„Brigada pe care o con
duc, la fel ca majoritatea 
brigăzilor din sector ne de
pășim lunar normele ce 
ne revin. Totuși, randamen
tele cu care se lucrează în 
sector, avansările medii 
realizate de brigăzi sînt 
reduse. Cauzele principale 
ale acestei stări de lucruri 
constau îndeosebi în a-

T. CIMPIANU

(Continuare în pag. a 3-a)

„Șarjele11 aromate
Sîntem obișnuiți să avem Ia masă în fiecare zi pîine 

proaspătă, bine coaptă și gustoasă. Dacă se întîmplă ca 
uneori vînzătoareie să ne ofere o pîine care să nu ne' 

fel 
1 sau altul, nemulțumirea. In orice caz, în magazine, gă- 
1 slm .pîine și produse de panificație din abundență, în-.- 
Ilr-o gamă variată. Și este firesc. In cele 6 unități ale

Fabricii de morărit și panificație se produc zilnic 45—50 
tone de pîine, cuprinzînd 9 sortimente, iar numărul 
specialităților preparate în 24 de ore este de circa 

| 80 000 bucăți, însumînd 45I iî I i I I

satisfacă pe deplin gusturile, ne exprimăm, într-un

De la ing. Iosefina Ku- 
rbn, șefa biroului produc
ție și secretara organiza
ției de partid, aflăm că 
numai în luna aprilie 
s-au produs și pus la 
dispoziția locuitorilor Văii 
Jiului 825 tone pîine albă, 
163 tone intermediară, 252 
tone specialități și doar 
157 tone pîine 
Deci, pînă și 
de specialități 
cu mult pe cel 
negre, să nu mai vorbim 
de plinea albă. Este ro
dul muncii, unui mănun-

neagră. 
consumul 
depășește 
al plinii

de. sortimente.

chi de oameni harnici ca
re la dogoarea cuptoare
lor elaborează, zi și noap
te „șarjele" aromate ale 
plinii și produselor de 
panificație. Am solicitat 
secretarei de partid să ne 
vorbească despre cîțiva 
dintre ei.

— Majoritatea dintre ei 
își fac în mod conștiincios 
datoria, sînt preocupați să 
producă pîine sau specia
lități de calitate, aspec
tuoase. Despre cocătorul 
Mihai Pisacencu de la 
secția 1 se poate spune

ale pîinii ț*fără greș că franzelele 
produse de el sînt cele 
mai frumoase și mai gus
toase. Exemplu în muncă 
este și modelatoarea Ma
riana Cioabă, de Ia ace
eași secție. Mai amintim 
pe Vaier Constantinescu, 
Viorica Florian, de la sec
ția a 11-a Lupeni, loan 
Dinu, Mihai Pîrvulescu, 
Francisc Gabor de la sec
ția a IlI-a Vulcan, Elena 
Vînătoru, Aurica David, 
de_la secțiile 4-6 speciali
tăți Petroșani, Iosif Ker- 
tesz și Irina Lefter, 
de la secția din Petrila 
unde se fabrică covrigi. 
Calitatea pîinii depinde și 
de responsabilitatea cu ca
re își face datoria colec
tivul de la moara din Lu
peni. Și aici avem oameni 
de nădejde, cum sînt mo
rarii Speranța Budai, Ni-

D. CRIȘAN ,

(Continuare în pag. a 2-a)
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A pune în valoare ceea ce propune 
valoros obștea, este în avantajul 

întregii colectivități
• Reflcctînd la acbst ade
văr, am poposit la consi
liul popular al comunei A- 
ninoasa Cu întrebarea : 
cum dați curs soluționării 
propunerilor făcute de oa
menii muncii ? Din răspun
sul primarului tovarășa 
Vaieutina Cerchez, am re
ținui că pe agenda preo
cupai nor prioritare ale bi
roului executiv al consiliu
lui popular a depulațnor 
din comună se află uh șir' 
de propuneri de competen
ța rezolvării pe plan locui, 
unele din ele deja înfăp
tuite.

Propuneri făcute cu cele 
mai diferite prilejuri care 
îmbrăcă aspecte dintre ce
le mai diverse, dai toate 
interesind in cel mai înalt 
grad omul, vizind creșterea 
calității vieții. La adunările 
cetățenești de ia începutul 
lunii martie, în toute cir
cumscripțiile electorale din 
Iscroni. locuitorii au pro
pus insistent redeschiderea 
brutăriei din sal, cerință 
care în,aprilie a și tost sa
tisfăcută.

Viața publică ridică cele 
mai neașteptate probleme. 
Pe comunistul Voicu Un
gur, deputat în comuna, îl 
l.rămîntă faptul că unele u- 
nități comerciale au ieșirea 
direct pe partea carosabilă 
a străzii, implicînd riscuri 
de accidente, iar în aceste 
puncte lipseau mijloacele 
de protejare a pietonilor. 
De aceea în. adunarea ge
nerală a organizației de 
partid din luna ianuarie el 
a iaciit propunerea ca in 
fața acelor i unități comer
ciale să se monteze gar
duri metalice de protecție, 
spre carosabil, necesitate 
de curind satisfăcută. In 
circumscripțiile electorale

nr. 12 (blocurile din veci
nătatea arenei sportive) și 
9 Aninoasa, cetățenii au 
propus amenajarea unor 
terenuri de joacă pentru 
copii. Biroul executiv al 
consiliului popular a făcut 
operativ demersurile pen
tru finanțarea lucrărilor și 
a încheiat un contract cu 
cooperativa „Unirea" Pe
troșani care va construi 
jocurile, acțiune care va 
li finalizată în triinestrul 
[I astfel că odată cu ve
nirea vacanței de vară, 
terehurile de- joacă nou 
amenajate vor sta la dis
poziția copiilor, Asigurarea 
permanenței medico-sani- 
tare pe două schimburi a- 
tît la dispensarul medical 
din comună cîl și la cel al 
l.M. Aninoasa a fost solu
ționată și ea operativ.

Spre folosul multor ani- 
noseni au fost soluționate 
și propunerile făcute la 
audiențe. In audiența din 
21 martie a.c. conducătorul 
auto losif Bangu de la 
A.U.T.L. a venit cil pro
punerea ca locuințele de 
colonie — cu degradări a- 
vansate — din partea de 
jos a comunei să fie cu
prinse în reparații capitale. 
Consiliul popular a dat curs 
propunerii, cuprinzînd a- 
cele locuințe în planul de 
reparații capitala pentru 
trimestrul III 1980. Tot la 
audiențe, la consiliul popu
lar (din 15 aprilie) mine- 
rul-pensionar Nicolae Stan- 
ciu a făcut propunerea de 
a se construi un grup so
cial la bufetul din Iscroni, 
cerință pe deplin justificată 
și îndeplinită în luna ce 
a urmat.

Sigur, au fost și situații 
cind consiliul popular — ne 
spunea tovarășa' Valentina

Cerchez — a trebuit să 
intervină pentru impulsio
narea activității 
aparținătoare
U.M.T.F., cantină, 
grădinițe) în

probleme, a propune-

unităților 
(E.G.C.L., 

școli, 
soluționarea

oamenilor muncii. De 
intr-un timp la sec- 

E.G.C.L. nu era ținu- 
evidență a priorilă-

unor 
riloi 
pildă, 
torul 
tă o
ților de rezolvare a propu
nerilor cetățenilor, condu
cerea sectorului nu respec
ta zilele de audiență, fapt 
pentru care activitatea a- 
cestei unități de prestări 
a fost analiaztă într-o se
siune a consiliului popular 
întronîndu-se disciplina.

Din cele prezentate se 
poate deduce că la Ani- 
noasa nu sînt probleme cu 
grad de dificultate care să 
întîrzie soluționarea. Pri
marul ne-a mărturisii to
tuși una. In 10 (zece!!) au
diențe la consiliul popular, 
măcelarul Vasile Burlec de 
la unitatea nr. 112 din par
tea de jos a comunei, a 
fost reclamat de cetățeni că 
nu respectă programul de 
servire, pleacă din unitate, 
s-au nu se prezintă deloc. 

Totuși conducerea I.C.S.M.A. 
și A.P. Petroșani (deși se
sizată asupra acestui caz 
de repetate ori de către 
consiliul popular Aninoa
sa) întîrzie cu măsurile. Pî- 
»ă cind ? Cei doi factori 
competenți trebuie să ac
ționeze uniți pentru solu
ționarea și acestei proble
me, 
din

care frămînta o parte 
locuitorii comunei I

I. BRĂDEANU

Sînt necesare acțiuni ferme, 
mobilizatoare

pentru realizarea integrală 
a producției fizice

(Urmare clin paeina l)

ceste colective pentru mo
dul cum iși realizează sar
cinile. Organizațiile ' de 
partid trebuie să întreprin
dă măsuri ferme împotriva 
atitudinilor de delăsare, și 
inactivitate. In toate între
prinderile miniere este ne
cesar să se acorde ornai 
mare atenție desfășurării 
lucrărilor de pregătire și 
investiții, în scopul asigu
rării liniei de front, necesa
re acoperirii planului de ex
tracție, Există încă serioase 
rezerve nefolosite în ceea ce 
privește funcționarea Ia în
treaga capacitate a utilaje
lor miniere atingerea pa
rametrilor proiectați și rea
lizarea productivității mun
cii planificate în abataje. 
In această direcție, în con
formitate cu indicațiile de 
la recenta Consfătuire, 
se impune folosirea mai 
judicioasă a forței de mun
că, distribuind corespunză
tor personalul existent, în 
scopul asigurării necesaru
lui de efectiv in subteran, 
acolo unde se făuresc bu
nurile materiale. Trebuie 
ca fiecare întreprindere 
minieră, și șantier de con
strucții să-și organizeze ac
tivitatea în așa fel incit să 
asigure de lucru oamenilor 
muncii acolo unde este ne
voie și să fie plătiți pentru 
această activitate, în spiri
tul normelor eticii și echi
tății noastre socialiste.

Noul mecanism econo- 
mico-financiar trebuie să

constitsiîe o pîrghie impor
tantă în activitatea tuturor 
unităților economice. Așa 
cum s-a precizat Ia constă-, 
tui rea din 29 și 30 mai,
noul mecanism economic 
presupune în primul rîrd, 
producție, participare 
conducerea și la desfășu
rarea în bune condițiuni a 
activității nu numaF parti
cipare Ia beneficii, văzin- 
du-1 drept un mijloc prin 
care fiecare poate cheltui 
cit vrea fără să dea soco
teală nimănui, fără să parti
cipe corespunzător la pro
gresul societății.

Iată numai câteva sarcini 
ce reies din recenta Cons
fătuire de lucru de la Co
mitetul Central a] partidu
lui, sarcini ce trebuie să se 
materializeze în acțiuni fer
me. mobilizatoare care să 
conducă la realizarea pro
ducției fizice. indicatorul 
de bază al activității eco- 
nomico-financiare, să deter
mine transpunerea în via
tă a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, a 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-Iea al P.C.R.

Cenaclul artiștilor a- 
maiori din Valea jiului 
continuă suita de expozi
ții personale prezentate în 
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Astfel după buna primi
re a expozițiilor realizate 
de Tiboriu Halasz. Iosif 
Pap și Maria Dincă se 
intenționează pregătirea 
unor noi „șarje" ilc plas
ticii amatoare. In curind, 
la Petroșani vor expune 
Ladislau Schimidt (dese
ne), Paraschiva Măran, 
dr Doru Roman și Iosif

Car n ei plastic

Nagy (pictură), la Lupeni 
este anunțată retrospecti
va Rudolf Ianovitz. De 
asemenea, cenaclul va 
răspunde prezent prin ex
poziții colective ale mem
brilor săi, Ia fazele dfc 
masă, orășenească, muni
cipală și județeană ale 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

♦ După cum se știe, in 
Valea Jiului activează 
mulți animatori ai mișcării 
artistice ex libris din 
România. Nu demult am 
aflat de la artistul plastic 
Iosif Teliman că ei au 
luat inițiativa constituirii 
Unui cerc ex libris al 
Văii Jiului, care să-i cu
prindă nu numai pe grafi
cieni, ei și pe bibliofilii din 
Lupeni și Vulcan, cerc în 
care vor fi admise chiar 

. și adeziuni din alte loca
lități ale municipiului nos
tru.

I. FIASTRUL

„Hedeia vuicăneană"
(Urmare din pagina I)

Fotocritică pe adresa...
Fotografia noastră demons
trează însă că atît mine
rii cit și gospodarii de ia 
l.M. Dil;a nu se preocupă 
sulicieiu de iccuperarea și 
relolosirea bolțarilot. Mari 
contități d’e, bolțari ajung 
ia halda de pe dealul Dîl- 
jei. De aici; diidriți cetă
țeni ii siring, îi încarcă 
in remorci și cu tractoarele 
de la halda minei îi trans
portă ia gospodăriile lor.' 
Aceste operații trebuie să 
le facă gospodarii minei 
și nu diteriți cetățeni, iar 
bolțariî să reintre in depo
zitul minei și de aici in 
circuitul de produ< (ie.
(Text : foto : I.CJ

Reducerea consumurilor 
. de nraierraie în procesul 
, de extracție a carounclui 
, este o sarcina importantă
- a minerilor de la mina Dîl-
- ja, realizarea de economii 
. avlnd influențez, pozitive

, Pr°-
nelâ. In lumina *a- 

nîinei n

asupra., iiidicii.orutui
dur pa

r. cestui exigențe,
. trebuie sa se preocupe de 
. folosirea judicioasa,' rațiir- 
. nala și de retoJosirea Por

tarilor și’a altor materiale 
și sa exile, pe Cil este po
sibil in subteran, 'ajlinge- 
rea lor ia hajda de sterii.

-. La rirdul lor, gospodarii 
minei șînt datori să se 
preocupe de recuperarea și

• re.dosirea materialelor.

j
i aromate
t
I

i
I
i

„Șarjele"

memorabile, reliefează fru
musețea fără seamăn a pei
sajului, oamenilor și artei 
populare românești. Prezen
tăm rezultatele jurizării, 
grupate pe tematici : Cos
tume populare: Francisc 
loz.sa (Tg. Mureș), premiul 
I, pentru „Port din Sic", 
Francisc Nemeth (Paroșeni), 
premiul 11 — „Moment fol-

toare", 2. Iosif Marx (Tg. 
Mureș) — Dezinteres", 3. 
Dori Maieran (Suceava) '— 
„Oglinda", premiul special 
al l.M. Vulcan : Matei Ba-

■ „Sorin". S-â’u 
premii ale ii- 
culturale

‘precum și di-

(Urmare din pagina 1)

j .. .........
ț viorie", Nicolae Crislovean
i (București), premiul III — 

dn nrîn7“ Adalbert

ale plinii Ș
cărui lucrător. problema ca
lității produselor, igiena 
muncii . șînt dezbătute în 
fiecare adunare de partid 
de grupa sindicală și în șei 
dințele c.o.m., iar cînd este 
c azul, șe iau măsuri opera
tive de îmbunătățire a ac
tivității. in plus, controlul 
calității produselor este 

recianrațiile de orice fel asigurat cu exigență și 
ta adresa produselor noas- responsabilitate pe fieca- 
tre. au lost foarte rare — re schimb și din partea în- 

i comerciale 
spre a nu permite intra
rea in rețea a unor | 
duse necorespunzătoare",

colina Polotco, Samoila 
Marton și mu Iți alții.

— Aveți oameni harnici. 
Totuși, se mai întimpla 
sâ intre în rețea unele 
produse necorespunză
toare.

— In ultima perioada,

dea (Arad) — 
xn3i acordat I 
nor instituții 
întreprinderi; ‘ 
plome. ” ’

♦ Spicuim 
mul zilei <1 3-a. Minerii Pa- 
roșeniului - și Vulcanului 
s-âii angajai să ob(ină as
tăzi producții record. Cins
tind acest angajament, ca
re va fi, cu siguranță, re
alizat, artiștii clubului sin
dicatelor și formațiile 0pro 
prii ale întreprinderilor mi
niere vor susține microspec- 
lacoie înlre. schimburile. I 
și II, în sălile de apel. Pen
tru ora 13,30, li punctul 
de documentare al l.M. Vul
can,, este ’ programată o 
dezbatere privind creșterea 
productivității muncii în lu
mina sarcinilor stabilite de 

ț ‘ Programul și Congresiil al
Xll-Jea ale P.C.R., invitați 
la discuții fiind activiști de 
partid, ai organizațiilor de 
tineret și sindicat, membri 
ai conducerii minei și 
sectoarelor de producție. 
La ora 16,00 în cabinetul 
comitetului orășenesc de 
partid va fi audiată o ex
punere, pe tema aniversării 
a 2050 de ani de la crearea 
prințului stat dac centra
lizat și independent. Lă 
bazele sportive vor. conti
nua întrecerile sportive do
tate cu trofeul celei de-a 
Vlli-ă edifli a „Nedeli vul- 
cănene", în vreme ce gur
manzilor din Vulcan li s-a 
pregătit o surpriză apetisan
tă Expoziția culinară de 
la autoservirea nr. 58, rod 
al priceperii bucătarilor de 
la restaurantul „Perla" și 
lucrătorilor laboratorului de 
patiserie.

Și

’ din progra-

„Odihnă de pr'înz", Adalbert 
Krall (CIuj-Napoca), — 
„Mărgele din Viștea", men
țiune ; Olărit: 1. Akos Rom- 
fcld (Bălan) — „Măiestrie", 
2. Mihai Ungureanu (Sucea
va) — „Mnni de aur", 3. 
Paxel Pișcoreanu (Paroșeni) 
— „Horezu", mențiuni : Ni- 
cu Dan Gelep (Craiova) —- 
„Ceramică de Oboga" și 
losif Țssig (Cluj-Napoc-j) 
—- ,,Pasiune" ■ Viață pasto
rală : 1. Gh. Lăzăroiu (Si
biu) — „Slutul bătrînilor", 
2. 1 adislau Almasyi (Cărei) 
—- „Migrație", 3. Arpad
BartHâ (SI. Gheorqhe) — 
„Miorița",’, mențiuni Afilia 

) ~ „La iz
voarele... laptelui" și Mircea 
Popescu (Brașov) — „La Ră-

jV
i
iyii ... -...
I Fuldp (Vulcan)

a intervenit tovarășa' Bri- treprinderii
gita Fucs, tehnician C.T.C. 
și președinta comitetului 
sindicatului. Cum am reu- uuse nvovi vspuiizaivaie , ; . / „, <i *v«-
șit ? întărind controlul pe a adăugat secretara orga- ț zoarele" [ Sculptură în lemn: 
fluxul tehnologic. Cerne- nizației de partid. ■ 
rea făinii se face prin si- ..,£3 dispoziția oainent- 
te duble, am montat un |()r muncii din Vjlea Jiu- 
dispozitiv ce nu permite (ui sini puse zilnic 30— 
să intre nici un fel de im- 35 000 bucăți pîine de di- 
purilăți din afară. In plus, ferite sortimente șl circa 
se_controlează din oră în 80 000 de specialități. Ele

Șfarea întregului sis- reprezintă, materializarea 
muncii celor ce elaborea
ză „șarjele" aromate, pro
duse din aurul holdelor de 
pe cîmpiile mănoase ale 
țării,, ’„șarje" pe care le 
dorim să poarte mereu 
amprenta calității.

Pro- i
re". ’

tem de cernere a făinii. A 
fost întocmit Și se aplica 
riguros programul de a- 
sistență tehnică pe fiecare 
schimb, pe întregul flux 
tehnologic. „P'entru întă
rirea responsabilității fie

i 1. Iosif Caban (Cluj-Napo- 
j ca) — „Baladă", , 2. Ion 
1 Cionțu (Cîmpina) ■— „Artă 
l ^laraniure'șană", 3. Ștefan 
j Piajasî (Tg. Mureș) — „Ar

monia liniilor", mențiune: 
Nicolae Olenici (Oradea) — 
„Muma pădurii"; Eseu fo
to: 1. Al. Olah, „Carelăl 
2. Pavel Brimbam — „Bu
nicuța", 3. losif Lipnițchi —- 
„Arhitectură maramureșană" 
(toți din Arad), mențiune: 
Dumitru Vintilă (Suceava) 
— „Oșeni la Prislop"; 
Foto color: 1. Ștefan Lazin 
(Arad) — „Ajun de sărbă-

» @ PRIMELE CINCI SCĂRI
I ale blocului 15 din zona 
Î pieți.ț centrale a Petroșaniu

lui, au fost finalizate în 
j aceste zile. Cele 62 de apar
ii lament e predate constituie 
f nucleul unui viitor ansam- 
j bin da locuințe care vor 
c spori frumusețea și contor-

8

tul din aceasta zona a mu
nicipiului.

® DUPĂ UN STRĂVECHI 
obicei păstoresc, la slîhele 
din munți se desfășoară tra
diționalul „măsurat al oilor" 
care prilejuiește cântărirea 
muncii fiecărui păstor. Obi
ceiul mai oferă, 
prilejul reafirmării valo: ilor 
folclorului specific, ere-' în 
decursul unei lungi perioa-

de de timp, de pastorii noș- • PARCARE. in strada 
tri. Vasile Goni a din Petroșani

• _ « . T TTTkT'xît • ■ f 4- -x z’a Început lucrările de a—• LA LUPcNI unitatea ce . meliajare a unej marj x 
maroclijriarie, aparținând cari asfaltate lltrn antnKn- 
cooperativei „Straja" execu
tă, pe bază de comandă, o 
gamă variată de produse și 
articole din piele. De ase- 
-menea, unitatea oieră popu

totodatăr' ]3țiej și al[e servicii dintre 
care amintim : vopsit haine
din pie»e, .reparații poșete constructorii au început ele- 
eîc. văția ultimului tronson al

cări asfaltate «pentru autobu
ze și autoturisme. Lucrări
le vor fi executate de echi
pa condusă de Nicolae Stoi
ca.

• IN ZONA „ANSAM
BLUL 220 APARTAMENTE" 
din centru] Petroșaniului

blocului 16. Blocul 16 va a- 
vea în final apartamente 
confortabile, cu cîte 2 3 și 
4 camere.

« „ADAPTARE" se intitu
lează noul film de scurt me
traj realizat de cineclubul 
„Orizont" din Aninoasa, El 
are drept scop stabilizarea 
și permanentizai ea tinerilor 
la această întreprindere. Fil
mul a fost prezentat în fața 
minerilor la intre rea în șut.

• PESTE CITEVA ZI1E 
la l.M. Livezeni va demara 
un nou curs de calificare, 
(pentru meseria de lăcătuș) 
care va fi urmat de 30 de 
muncitori.

Rubrică realizată de
D. CRIȘAN
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Investițiile de azi —
producția 

fizică de miine

In lumina indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea, de lucru de la C.C. .al P. C. R.

I HniAlilH PiMTRtJ ÎNFĂPTUIREA OBlICTIVELdll
DE UEZVEILTAItE E SdCIAIA A VĂII JIIIUII

In cuvîntarea Ia recenta Consfătuire 
de lucru de Ia C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind necesita
tea concentrării forțelor spre înfăptuirea 
principalelor obiective de producție ce
rea să se treacă cu hotărîre la aplicarea 
măsurilor stabilite pentru realizarea pro
gramului de investiții și darea In pro
ducție a unităților stabilite.. Același im
perativ a fost adresat industriei carboni
fere, unde neîndeplinirea planului este 
rezultatul lipsurilor în organizarea cores
punzătoare a realizării investițiilor.

In lumina acestor sarcini se impune

ca pentru toate obiectivele industriale care 
se execută în Valea Jiului, atît cele sub
terane, cît și de suprafață să fie între
prinse măsurile cele mai eficiente pen
tru impulsionarea acestei activități în 
vederea materializării grabnice, în avans 
chiar, a programului de creștere a produc
ției de cărbune, a dezvoltării econom ico- 
sociale a municipiului. Despre modul în 
care se realizează aceste cerințe la cî- 
teva obiective de investiții am întreprins 
anchete atît în subteran, cît și la su
prafață unde se asigură viitoarele ca
pacități de producție.

Realizarea integrală

Capacitățile din planul pe acest an j
în funcțiune la termen!

(Urmare din pagina 1)

provizionarea deficitară a 
brigăzilor, ele fiind obliga
te să asigure fără alt spri
jin, transportul materiale
lor necesare în front de 
la distanțe mari, iar o par
te sînt folosite pentru alte 
lucrări auxiliare.

fon HOSSU l „Executăm 
e lucrare de pregătiri pen
tru sectorul V — produc
ție. Condițiile materiale ni 
Ie asigurăm însă singuri, 
transportînd ceea ce ne 
este necesar în front de la 
500—600 metri..."

Nicolae BOR ȘA t „Efec
tuăm un plan înclinat pe 
stratul 5. O serie de defi
ciențe ne împiedică să des
fășurăm o activitate ne
întreruptă. Din cauza de
părtării la care se află 
panoul de pornire al trans
portorului, nefiind prelun
git la timp cablul de co
mandă al pornirii trans
portorului, a trebuit să re
parăm o rupere de lanț ac- 
ționînd manual steaua de 
acționare a acestuia. Ri
dicarea utilajelor în lipsa 
unor macarale ușoare, p 
facem, de asemenea, ma
nual".

Gheorghe HALAȘZV i 
„Brigăzilor de investiții — 
omogene, cu multă expe
riență — li se cerc rezol
varea urgentă a unor pro
bleme ale . producției. Dar 
condițiile care li se creea
ză nu sînț cele dorite, ast
fel incit potențialul lor se 
irosește. Noile lucrări care 
se atacă nu sînt pregătite 
— lipsesc macaze, alimen
tarea cu energie pneumati
că sau cu apă. Le execu
tăm noi și ne sînt plătite, 
dar se pierd avansări".

Teodor FLUTUR: „Mol

nar, Știrbu, Simion sînt cî- 
teva brigăzi care au fost 
detașate din sector, în de
cursul ultimului an pentru 
a sprijini sectoarele de 
producție în lucrări urgen
te. N-au mai fost înapoia
te, și sînt puse acum să 
execute lucrări auxiliare. 
Unele și-au „pierdut" oa
menii din schimburi, căci 
față de activitățile care nu 
solicită o calificare înaltă, 
interesul scade".

Am înserat deliberat a- 
ceste opinii. Desigur, acti
vitatea de, investiții minie
re este mult prea comple
xă pentru ă se reduce nu
mai la problema utilizării 
forței de muncă a brigă
zilor. Dar ea reprezintă, 
totuși, pentru întreaga Va
le a Jiului una din pîrghi- 
ile esențiale de sporire a 
realizărilor, pe seama creș
terii productivității muncii 
și vitezelor de avansare, 
astfel incit să conducă la 
asigurarea în timp optim 
a capacităților productive 
noi. In acest sens, la fie
care întreprindere minieră 
trebuie întreprinse măsuri 
ferme. Cît privește l.M. Lo- 
nea, așa cum ni s-a spus 
la nivelul conducerii teh
nice a minei, ele se află în 
centru] preocupărilor. Rest 
pecliv, pentru a întări for
mațiile de lucru din sectorul 
de investiții au fost înca
drați în luna mai zece mun
citori, acțiune care conti
nuă. S-a stabilit programul 
de revenire a brigăzilor 
detașate temporar... Odată 
cu finalizarea unor 'lucrări 
de deschideri și pregătiri 
deosebit de urgente, bri
găzilor li s-au repartizat 
fronturi stabile și condiții 
organizatorice mai bune. 
Pentru execuția magistralei

a planului
de la orizontul 400 al mi
nei a fost pusă în func
țiune o nouă combină de 
înaintări care să asigure a- 
vansări lunare de peste 100 
ml. Exploatarea combinei 
este încredințată unei bri
găzi complexe, condusă de 
maistrul Gherasim Fiito, în 
componența căreia intră 
personal muncitor do înal
tă calificare și policalificat. 
Asemenea măsuri se cer să 
stea la baza întregii activi
tăți consacrată deschiderii 
noilor capacități de produc
ție de cărbune.

Ieri, pe șantierul între
prinderii de produse e- 
lectrotehnice Petroșani.

Foto : Ion LICIU

ar-

— Noua întreprindere ” 
de produse electrotehnice 
reprezintă unul din obiec
tivele programului supli
mentar de dezvoltare eco-“ 
nomico-socială a munici
piului care se înfăptuiește 
la indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, făcute 
cu prilejul vizitelor <’ 
lucru în Valea Jiului. Do
rim, mai întii, să ne fa
ceți cunoscute cîteva date 
privind profilul acestei noi 
unități economice.

— In prima etapă, între
prinderea va monta pa
nouri și tablouri electrice 
pentru mașini-unelte. Cele 
două capacități au termen 
de punere în funcțiune în 
acest an. In etapa urmă
toare, aici se vor fabrica 
motoare electrice aptigri- 
zutoase și, de asemenea, 
întrerupătoare în construc
ție antigrizutoasă pentru 
industria minieră.

— Care sînt stadiile fi
zice de execuție atinse ?

— Eforturile, atît ale be
neficiarului cît și ale exe
cutantului — antreprenor 
general T.C. Ind, Brașov — 
sînt concentrate, în prinei- și subantreprenori ne va 
pal, spre capacitățile a- oferi posibilitatea, că bene- 
cestui an. Se poate aprecia ficiar, să începem la timpul

Interviu cu ing. 
Traian Blaj, directorul 

I.P.E. Petroșani

întîrziată.
13 alta,

la această oră că măsuri
le deosebite întreprinse de 
către toți cei care conlu
crăm la execuție vor asi

de / gura ca termenele pentru 
finalizarea celor două ca
pacități să fie respectate, 
deși investiția, la începu
tul anului, era 
De la o lună 
realizările au sporit subs
tanțial, în luna mai reali- 
zîndu-se valori apropiate 
de cele înregistrate pe în
tregul trimestru 1 și cu 
peste 60 la sută mai mari 
față de luna aprilie. Sta
diile fizice atinse ne dau 
siguranța că în luna iunie 
vor fi terminate hala de 
confecții metalice, hala 
pentru debitare și parterul 
corpului — laborator. Res
pectarea strictă în conti
nuare a programului de 
lucrări stabilit de condu
cerea Ministerului Cons
trucțiilor Industriale pen
tru executantul principal 

a-

stabilit montarea utilaje, 
lor.

—- Vă rugăm să ne pre
cizați cîteva din măsurile 
concrete aplicate de am
bele părți pentru a asi
gura acest deziderat.

— In continuare, execu
tantul, împreună cu suban- 
treprenorii de specialitate, # 
au adus forța de muncă su
plimentară pentru izolații 
și instalații tehnologice, 
șantierul fiind dotat, de ase-' 
menea, cu utilaje noi de 
mare capacitate. Beneficia
rul are deja trimiși la în
treprinderi similare pentru' 
calificare peste 100 de 
muncitori și maiștri. Ne a- 
flăm înlr-o perioadă de 
maxim efort pentru recru
tarea de muncitori în me
seriile de lădătuși și e- 
lectricieni, astfel îneît să 
avem asigurate pînă la da
ta punerii în funcțiune a 
primelor capacități — trî* 
m.estrul IV a.c. — forța de 
muncă și condițiile orga
nizatorice depline necesa
re desfășurării unei activi
tăți productive eficiente, la 
parametrii stabiliți.

Convorbire consemnată de
Anton HOFFMAN

Obiectiv de interes na
țional, noua capacitate de 
fire artificiale de la „Vîs
coza" Lupeni se cere fina
lizată cît mai grabnic. Sta
diile fizice întîfziate impun 
concentrarea eforturilor e- 
xecutantului principal — 
șantierul din Lupeni al
r.C. Ind. Craiova pentru 
urgentarea execuției. A- 
ceasta nu numai pentru re
cuperarea propriilor res
tanțe față de planul anului 
trecut și prima perioadă a 
acestui an, ci și în scopul 
creării spațiilor de lucru 
pentru ■ șantierele subantre- 
Prenoare care execută lu
crări cu caracter special. 
Deschiderea frontului pen
tru aceste șantiere, care 
dispun de forță de muncă 
și utilaje la nivelul sarci
nilor ce le revin condițio
nează în măsură hotăritoa-

Condițiile tehnico-organîzatorlce s-au îmbunătățit 
Rămîne stringentă cerința aplicării măsurilor vtzînd 

intensificarea ritmului de
re intensificarea ritmului 
ele exe.cuție în ansamblu, 
sporirea volumului realiză
rilor de investiții pe între
gul obiectiv.

Rezultatele de pînă a- 
cum nu s-au situat la cota 
exigențelor, inclusiv pentru 
faptul că trustul din Cra
iova, ca antreprenor gene
ral, nil a oferit la timp 
sprijinul substanțial de ca
re avea nevoie șantierul 
pentru a-și deslășu.ra acti
vitatea corespunzător gra
ficelor întocmite, solicită
rilor beneficiarului, im
portanței obiectivului. Pro
misiunile conducerii trustu
lui privind asigurarea for
ței de muncă și întărirea 
asistenței tehnice pe șan
tiere, făcute în comanda
mente organizate la fața lo
cului, au rămas lună de 
lună neonorate. In primele 

patru luni ale anului pro
centul de realizare a sar
cinilor la „Vîscoza" a fost 
de sub 25 la sulă. în timp 
ce realizările pe trust s-au 
apropiat de plan — dova-

Pe șantierul I.F.A. „Vîscoza" - Lupeni

.dă clară a lipsei de inte
res a conducerii trustului 
față de obiectivul din Lu
peni. Aceasta in pofida 
faptului că la comandamen
tele organizate de comite
tul orășenesc de partid Lu
peni, ca și într-un răspuns 
dat ziarului în urma critici
lor din primul trimestru 
al anului, se spunea/ ci
tăm : „T.C, Ind Craiova a- 
cordă o atenție deosebită 
șantierului din Lupeni, a- 
ceasta impusă de importan

ța investițiilor din Valea 
Jiului".

In mai multe înlîlniri cu 
tovarășii Gheorghe Băcanii, 
șeful șariitcrului, Alexan
dru Ciocoiașu, inginerul 

șef, și Nicolița Nicu, se
cretară a organizației de 
partid a șantierului din 
Lupeni, ni s-a prezentat 
mereu aceeași problemă 
cu care se confruntă șan
tierul : lipsa forței califi
cate de muncă — îndeo
sebi dulgheri ■— care să 
poată crea operativ front 
de lucru celorlalte efective 
precum și' constructorilor 
care lucrează în subantre- 
prîză,' Pe' de altă parte, 
controalele efectuate de 

colective ale consiliului 
municipal de control mun
citoresc au constatat pe 
șantier grave abateri de 
la disciplina de produc
ție, urmare a slabei pre
gătiri și insuficientei preo
cupări pentru întărirea or
dinii și disciplinei din pâr- ■ 
tea cadrelor repartizate sa 
organizeze și coordoneze 
activitatea la punctele de 
lutru ale șantierului. A- 
ces.te concluzii au reieșit 
și cu prilejul adunărilor ge
nerale ale organizației de 
partid din șantier.

Unde măsuri initiate în 
ultimele zile de către trus
tul din Craiova ău menirea 
să creeze condiții de im
pulsionare a ritmului de 
execuție a noilor capaci
tăți de producție de Ia 
„Vîscoza" Lupeni. Aceste 
măsuri constau, în princi
pal, în acordarea de efec
tive.. Respectiv, trustul a 
transferat lucrările aferente 
construcției noii țesătorii 
de mătasă din Lupeni unui 
șantier din Tg. Jiu și a e- 
liberaț de aici circa 20 de 
muncitori calificați — dul
gheri, zidari, lăcătuși —/ 
care vor lucra pe șantierul 

de la ‘ „Vîscoza". Trei dul
gheri au fost aduși tot ‘aici 
de pe alte șmtieie. Cimi- 
sprezece zidari au fost ’ în
cadrați in efectivele șantie
rului din Lupeni prin preo
cupările proprii de recruta
re, ale conducerii acestuia. 
S-au stabilit grafice de 
execuție pe formații de lu
cru și s-au încheiat cu 
acestea contracte în acord 
global pentru a spori pe 
aceasta cale productivitatea 
muncii.

Premisele concentrării ac
tivității șantierului din Lu
peni al T.C. Ind. Craiova 
spre obiectivele de la „Vîs- 
coză" sînt asigurate. Prin 
organizarea superioară a 
muncii, întărirea discipli
nei și folosirea la întregul 
potențial a formațiilor de 
lucru din șantier, prin creș
terea -răspunderii întregu
lui colectiv, a cadrelor teh
nice în special, față de în
deplinirea sarcinilor, cu 
sprijinul permanent și e- 
fectiv al conducerii trus
tului, noile capacități de la 
„Vîscoza"—Lupeni trebuie 
să , intre cit mai grabnic în 
funcțiune. (B. MlHAIț
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C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor institu
ții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Sînt prezenți ambasado
rul României la Sofia, Pe
tre Duminică, ambasadorul 
Bulgariei la București, Petăr 
Danailov, precum și membrii 
ambasadei bulgare.

Tovarășul Todor Jivkov 
ește însoțit în această vizită 
de tovarășii Stanko Todo
rov, membrii .al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor 
Andrei Lukanov,
supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele păr
ții ■ bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală 
de colaborare., economică și 
tehnico-științifică, Petăr 
Diulgherov, secretar al C.C 
al P.C. Bulgar.

externe, 
membru

Pe aeroport se află mii 
de locuitori ai Capitalei, 
care, prin ovații și urale, 
își manifestă satisfacția pen
tru noua întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, pentru 
rodnicia acestor contacte, 
menite să deschidă noi și 
ample perspective dezvol
tării raporturilor de priete
nie și colaborare dintre 
țările, partidele și popoa
rele noastre, să contribuie 
la accelerarea edificării o- 
rînduirii socialiste în Româ
nia și Bulgaria.

în aplauzele entuziaste 
ale celor prezenți, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov părăsesc aero
portul într-o mașină escor
tată de motocicliști.

De-a lungul întregului
- traseu, împodobit cu drape

lele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria 
domnește aceeași atmosferă 
prietenească.

Coloana oficială de ma
șini intră în Piața Scînteii, 
unde se desfășoară un mo

meni semnificativ pentru 
atmosfera însuflețită în ca
re are loc primirea înalți
lor oaspeți. Tineri sportivi 
creează un sugestiv tablou 
viu, înălțînd o..piramidă, în 
vârful căreia se află portre
tele celor doi conducători 
de partid și de stat.

Se parcurge, în continu
are, șoseaua Kiselef. La 
intrarea în Piața Victoriei, 
trompetiștii, purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, 
intonează semnalul pentru 
onor. Se prezintă, apoi, 
raportul pionieresc. Un 
grup de pionieri oferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășe
lor Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova cravate 
roșii cu tricolor, în semn 
de înaltă cinstire. Șoimi ai 
patriei și pionieri înarmea
ză, emoționați, buchete de 
flori.

în uralele entuziaste ale 
mulțimii, cel doi conducă
tori de partid și de stat, 
tovarășele Elena. Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova, împre
ună cu membrii delegației

de partid și de stat a R.P. 
Bulgaria, cu personalități o- 
ficiale româno, străbat pe 
jos piața.

Corurile reunite ale u- 
nor formații artistice into
nează cîrrtece patriotice și 
revoluționare. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jiv
kova se prind în marea 
horă a prieteniei și frăției 
româno-bulgare ce se des
fășoară în Piața Victoriei, 
alături de dansatori îmbră- 
cați în pitorești costume 
naționale.

Cei doi 
partid și 
mațiile și
cetățeni veniți în, întîmpi- 
nare, pe bulevardul și în 
Piața Aviatorilor, se în
dreaptă apoi spre reședința 
rezervată înalților oaspeți 
— Palatul Primăverii.

La reședința oficială, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Liudmila Jivkova se între
țin într-o atmosferă caldă, 
prietenească.-

conducători de 
de stat, în acla- 
uralele miilor de
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al Partidului Comunist Bul
gar, care urmează să aibă 
loc în anul viitor.

în continuare, în cadrul 
convorbirilor, cei doi con
ducători de partid și de stat 
au examinat modul cum se 
înfăptuiesc hotăririîe con
venite cu prilejul convor-ț 
birilor, anterioare JSentru 
dezvoltarea mai intensă a 
colaborării economice ro- 
mâno-bulgare. Informările 
prezentate în acest scop 
de președinții celor două 
părți în Comisia mixtă gu
vernamentală de colabora
re economică și tehnico-ști
ințifică au. relevat că, in 
perioada care a trecut de 
Ia ultima întîlnire dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov — 
care a avut loc la Ruse și

Vizită 
protocolară

Tovarășul Todor Jivkov 
și tovarășa Liudmila Jiv
kova au făcut, în cursul 

după-amiezii, la Palatul Con
siliului de Stat,, o , vi
zită protocolară tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii I- 
lie Verdeț și Stanko Todo
rov. ,

întrevederea a decurs în
tr-o ambianță deosebit de 
caldă, rele, ied cu pregnan
ță relațiile strînse, priete
nești, dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, 
bunele raporturi româno- 
bulgare, care se dezvoltă și 
întăresc continuu în deplină 
concordanță cu interesele și 

. aspirațiile țărilor și popoa
relor noastre, vecine și prie
tene.

Voden, în februarie anul a- 
cesta — s-au obținut, prin 
transpunerea în fapt a 
țelegerilor stabilite, 
progrese în extinderea 
adîncirea conlucrării multi
laterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.. 
S-au amplificat și aprofun
dat în continuare relațiile 
economice, politice, tehni- 
co-științifice, culturale și 
în alte sfere de activitate, 
pe baza deplinei egalități, 
stimei, respectului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. 
S-a apreciat ca - potențialul 
în creștere al economiilor 
socialiste ale României și 
Bulgariei, precum și planu
rile lor de dezvoltare pe 
următorii ' ani asigură pre
mise dintre cele mai favo
rabile pentru promovarea 
la un nivel . tot ihai ridicat 
a colaborării și cooperării

în
noi

Și

româno-bulgare. De ambele 
părți a fost exprimată vo
ința de a valorifica cît mai 
deplin și eficient aceste po
sibilități, în vederea inten
sificării și diversificării co
operării în ramuri prioritare 
ale celor două economii 
naționale — cum sînt cons
trucția de mașini, chimia, 
metalurgia, electronica, e- 
nergetica, agricultura, cer
cetarea tehnico-științifică, a 
realizării, în bune condiți- 
uni, a marilor obiective in
dustriale ce se construiesc 
cu eforturi comune — Uzi-, 
na de utilaje ■ și mașini 
grele Giurgiu—Ruse, Com
plexul hidrotehnic Turna 
Măgurele—Nicopole —
forme superioare de cola
borare între țări socialiste 
vecine și prietene.

Apreciind activitatea des
fășurată pînă acum pe linia 
promovării colaborării și 

Dineu oficial
Tovarășul N i c o l a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, si- tova
rășa Elena Ceaușescu. au 
oferit, marți un dineu 
oficial în onoarea tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Au •participat tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, E- 
mil Bobu. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Lina Cioba- 
nu, Nicolae Constantin, Ion 
Dipcă, Janos Fazekaș, Ludo
vic Fazekaș, Cornelia Fili-

paș, Petre Lupu, Paul. Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu 
Ane4» 
tec, Ștefan Andrei, I 
Gere, Nicolae Giosan.
Ursu. Richard Winter 
Radulescu 
cu soțiile, 
bri ai C.C. 
siliului de 
vernului, 
instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, 
personalități ațe vieții noas
tre cultural-științifice, ge
nerali.

Au luat parte tovarășii 
Stanko Todorov, Petăr Mla-

Leonte- Răutu, 
‘Tefen Voi -.

Mihai 
Ion 

' Ilie
Marin Vjssile 

precum și meni
al P.C.R., ai Con
stat și ai gu- 

conducători de

cooperării româno-bulgare, 
cei doi conducători de 
partid și de stat au eviden
țiat necesitatea de a se ac
ționa în continuare pentru 
a se pune și mai larg în 
valoare marile posibilități 
care există în aceste do
menii, astfel că valoarea 
schimburilor economice re
ciproce să cunoască, în pe
rioada următoare, o noua 
și substanțială creștere.

A fost exprimată convin
gerea că aprofundarea con
tinuă a relațiilor româno- 
bulgare este în folosul și 
spre binele, celor două țări 
și popoare, al progresului 
și prosperității lor, 
teresul cauzei 
socialismului și păcii.

t ■worlrrile au ioc într-o 
atmosferă caldă priete
nie, înțelegere și stima re
ciprocă. "

în in- 
generale a

timpul dineului, desfă- 
într-o atmosferă de 
prietenie, tovarășul
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VlND 
pură 2 
(451)

V1ND Dacia 1.100 stare 
bună, strada Republicii, 
bloc 55 ap. 91, Petrila. (432)

VIND autoturism Dacia 
1100, Lupent, telefon 459, 
după ora' 16.

cline Boxer rasă 
ani, telefon 43332.

INSTITUTUL DE

I.E.F.S. BAZA PARING
încadrează:

— bucătar
— fochist
— timp'ai
— doua femei de serviciu.
Adresați telefon 43332, Pe

troșani, după ora 19.

MSNE PETROȘANI °

dengv, Liudmila Jivkova, 
Andrei Lukanov,. Petăr Diul- 
gh 'rov, Petăr Danailov; ce
lelalte persoane oficiale bul
gare.

Ia 
șurat 
caldă
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov au ros
tit toasturi.

Urmărite cu viu interes 
și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți, toasturile au 
fost marcate în mod solemn. 
Ia terminarea lor, de into
narea imnurilor de stat ale 
Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste 
România.

LA VARȘOVIA A AVUT 
LOC ședința a 35-a a Comi
siei permanente CAER pen
tru statistică, la care au 
participat delegațiile țărilor 
membre ale CAER și R.S.F.I. 
Comisia a examinat proble
mele care decurg din ho- 
tărîrile ședințelor Comitetu
lui Executiv al CAER și a 
adoptat sisteme de. indica
tori statistici și metodologi- 
ile respective din domeniul 
protecției mediului înconju
rător și statisticii sociale.

de aseme- 
schimbuiui 

privind 
de com- 

precum

S-au examinat, 
nea, programul 
reciproc de date 
consumul specific 
bustîbil, energie, 
și alte probleme curente.

SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, 
s-a declarat „șocat și pro-

fund îngrijorat de tentati
vele de asasinat comise Îm
potriva a trei primari arabi 
din Cisiordania ocupată de 
Israel, în urma cărora doi 
dintre ei au fost grav răniți. 
Condamnînd aceste acte de 
violență, Waldheim a arătat 
că „aceste incidente eviden
țiază, încă o dată, încorda
rea din zonă și necesitatea 
dea găsi o. soluționare jus
tă problemei palestiniene, 
care constituie nucleul pro
blemei Orientului Mijlociu"

INTR-UN INTERVIU
acordat săptămînalului li
banez editat Li Paris „Al- 
Nahar Arabe et Internațio
nal", ministrul saudit al in
formațiilor, Mohamed Ab- 
dou Yamani, s-a pronunțat 
în favoarea convocării Con
ferinței de pace de la Ge
neva în problema Orientului 
Mijlociu, pentru rezolvarea 
conflictului arabo-israelian 
— transmite agenția France 
Presșe.

anun(ă : ,
în ziua de 12 iunie. Ia ora 9, în aula Institutului 

de mine, va avea loc susținerea publică a următoarelor 
teze de doctorat: '

„STUDIU ASUPRA INSTALAȚIILOR MOBILE DE PER- 
FORARE A GĂURILOR DE MINA, UTILIZATE LA SĂ
PAREA GALERIILOR CU SECȚIUNE MICĂ1. Autor — 
ing. Gramovschi loan.

„STUDIUL REGIMULUI DE 
LOR DE ABATAJ". Autor —

Conducător științific: prof.
Lucrările sint depuse spre 

Institutului de mine Petroșani.

LUCRU AL COMBINE- 
ing. Kovacs Iosif.
dr. ing. Marian Ioan, 
consultare Ia Biblioteca 
(443)

ora 11, în A-t> are loc 
doctoral:

„STUDIUL DEPLASĂRII ROCILOR SUB INFLU
ENȚA EXPLOATĂRII SUBTERANE LA UNELE ZĂCĂ
MINTE METALIFERE DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA". Autor — ing. Csog Alexandru.

Conducător științific: prof. dr. doc. ing. Covaci 
Ștefan.

De asemenea, în ziua de 14 iunie a.c. ora 11, în 
A-6 are loc susținerea publică a tezei de doctorat:

„CERCETĂRI ASUPRA REZISTENȚEI LA OBOSEA
LĂ Șl DISTRUGEREA CILINDRILOR DE LAMINARE 
DIN CAJE DEGROSISOARE". Autor — ing. Toader 
Ștefan.

Coordonator științific :. proi. dr. doc. ing. Isaiia Ni- 
culescu.

în ziua de 12 iunie a.c., 
susținerea publică a tezei de
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