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Majoritatea brigăzilor și-au realizat
Și depășit planul, dar... mina are un
minus de peste 55000 tone de cărbune

Dacă Ia începutul aces- 
îui an colectivul minej Lo- 
nea a reușit sa se apropie 
de realizarea sarcinilor de 
plan (în două luni din pri
mul trimestru sarcinile au 
fost chiar depășite). în ulti
mele trei luni realizările 
scad substanțial, minusul 
acumulat devenind îngrijo
rător pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor anuale 
de plan. Intr-o discuție re
cent avută cu președintele 
comitetului sindicatului de 
la mina Lonea, Ion Zgrip- 
cea, aflăm cu surprindere

Utilaje livrate 
minerilor

Colectivul de oameni, 
ai muncii de la S.S.H. 
Vulcan a livrat mutați
lor de profil din Valea 
Jiului noi utilaje. Astfel, 
minerilor de Ia Lupeni și 
Barbateni li s-a expediat 
cite un lot de 200 și, 
respectiv. 300 stilpi hi
draulici, iar celor de la 
Ăninoasa, Livezeni, Vul
can și 
lot de 
ceasta 
livrate 
miniere din bazinul car
bonifer al Văii Jiului 
șapte sisteme de distri
buție, pompe de înaltă 
presiune și piese 
schimb în valoare 
peste 270 000,lei. Semni 
ficativă de consemnat 
este calitatea acestor uti
laje. Fiind conștienți de 
importanța pe care o au 
utilajele în extracția de 
cărbune,. în asigurarea 
securității muncii în aba
taje, oamenii muncii de 
la S.S.H. au pus în cen
trul preocupărilor lor — 
calitatea utilajelor.

Paroșeni cite un 
100 stîlpi. In a- 
lună au mai fost 

întreprinderilor

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, miercuri, a 
sosit la București într-o 
vizită oficială de prietenie 
delegația de partid și de 
stat a Republicii Democra
te Germane, condusă de to
varășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului

Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Noul dialog la nivel înalt 
dintre Koinânia și R.D. Ger
mană, asemenea întîlnirilor 
anterioare dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, încheiate de fie
care dată cu rezultate din
tre cele mai favorabile j en- 
tru cursul continuu ascen
dent. al relațiilor bilaterale, 
va adinei, și mai mult pri
etenia și colaborarea multi
laterală dintre partidele și 
țările noastre, în beneficiul

ambelor popoare, în iote* 
re'sul cauzei socialismului, 
destinderii și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Ceremonia sosirii înalți- 
lor oaspeți 'a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

...Ora 11,00. Aeronava 
prezidențială, însoțită de la 
intrarea pe teritoriul .Româ
niei de avioane ale forțe
lor noastre armate, ateri
zează pe pista aeroportului.

La coborirea din avion,
, rrășul Ericf H

(Continuare în pag. a 4-M

Începerea convorbirilor oficiale
Palatul Consiliului de 
au început, miercuri, 

convorbirile ofi-

materiale și spirituale 
oamenilor muncii, în 
fecționarea conduc.erii de
mocratice a societății. S-au 
relevat preocupările orga
nizațiilor de partid și de 
stat din cele două țări pri
vind trecerea, în cele mai 
bune condiții, la viitoarele 

vplanuri cincinale, perttțn 
•perioada 1931—1985.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ac
tivitatea însuflețită ce se 
desfășoară în țara, noastră

(Continuare în pag a 4-a)

a 
per-

și Erich Honecker s-au in
format reciproc cu, privire 
la mersul construcției so
cialiste în Republica Socia
listă România și Republica 
Democrată Germană, despre 
modul cum se îndeplinesc 
în cele două țări prevede
rile planurilor cincinale 
1976—1980. Au fost eviden- c 
țiate realizările obținute de 
cele două popoare, sub 
conducerea partidelor lor 
comuniste, în dezvoltarea 
și modernizarea economiei, 
în înflorirea științei și cul
turii, în ridicarea bunăstării

La
Stat
25 iunie.
ciale între tovarășul Nicolae 
CeaușeScu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

în cursul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu

Ia V, Andrei Antal (plus 
Constantin 

. Chițoiu (plus 2466 tone). A- 
cestea sînt numai cîteva 
exemple, brigăzile cu cele 
mai mari depășiri. Cu toa
te acestea însă nici un sector 
nu are sarcinile de plan rea
lizate la producția fizică 
de cărbune extras și pro
ductivitatea muncii, iar 
mina are un minus pe lu
na ' iunie, de 16 661 tone 
(pînă în dimineața zilei de 
24 iunie) și 55 796 tone de 
la începutul anului. Expli
cația acestui fenomen pare 
a fi una singură (din cite

Dorin GHEȚA

că din 40 de brigăzi, 32 
sînt cu planul realizat și 4057 tone) și 
depășit, sub prevederi ră- 
mînînd doar 8 formații de 
lucru. Dintre brigăzile cu 
sarcinile de ''plan realizate 
și depășite amintim cîteva 
formații conduse de: Cor
nel Țîr (plus 1200 tone pe 
cinci luni), Marin Ciubăr 
(plus 826 de tone), ambii 
de la sectorul I; Viorel 
Corcheș (plus 1028 tone) și 
Petru Corobea (plus 1527 
lone) de la sectorul Iff; de 
la IV s-au remarcat Zoril.ă 
Pintilie (plus 1455 tone), 
Ioan Miclea III (plus 2821

Iosif Clamba (plus 
Viorel Negru

tone),
3968 tone),
(plus 1805) și Nicolae Go
lea (plus 1606 tone), iar de (Continuare in pag. a 2-a)
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artist muncitor bate cu pasiune
INDIVID —
Inima unui
pentru mineri

Nimeni nu are dreptul să se legene în „hamacul" 
parazitismului
O secvență din viață

NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fost înmînat Ordinul
Tovarășului

Tovarășului- Nicolae
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, i-a 
fost înmînat în cadrul unei 
solemnități care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat 
Ordinul „Karl Marx“, con
ferit eu prilejul împlinirii 
virstei xle 60 de ani și a 
peste 45 de ani de activita
te revoluționară, pentru 
merite deosebite în lupta

pentru 
pentru 
popoare și pentru, dezvolta
rea unor relații frățești în
tre România și Republica 

. Democrată Germană.
înalta distincție i-a fost 

înmînată de tovarășul Erich 
Honecker, secretar genera] 
al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășii Nicolae

pace. și solidarZate, 
înțelegere între

d

Minerii din brigada con dusă de Mihai Covaci de 
formație de muncă fruntașă în sectorul I.

Fără asistența tehnică necesară, 
lucrările avansează în ritm de... melc

la I.M. Barbateni 
Foto: Gh. OLTEANU
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Duminică, la Costești

,Karl Marx“
Ceaușescu și Erich Hone 
ker și-au ștrîns.- prietene; 
mîinile, s-au îmbrățișat 
căldură.

Cei doi conducători

ște
cu

de
partid și de stat au rostit 

I apoi alocuțiuni urmărite cu" 
atenție și subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți.

Persoanele oficiale ro
mâne și din R.D. Germană, 
prezente la solemnitate, 

,1-au felicitat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în acțiunile destinate

Intr-un cadru exigent, 
săptămînă trecută a fost 
făcută analiza rezultatelor 
și a întregului mod de des
fășurare a Lunii manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sporti
ve în Valea Jiului. Avînd 
în față exemplul acestei

omului nou

betonieră acționată - electric. 
Aflam că prepara mortar 
pentru ceilalți zidari. Ma
caraua, care în mod nor
mal ar trebui să asigure 
transportul de la locul de

prea mare tragere de ini
mă, după cum ei înșiși se 
destăinuiau, 
motive, care, 
în evidență 
â asistenței

POSTFIX

In dreptul aliniamentului 
blocurilor 16 și 17 a înce
put, în urmă cu două luni, 
construcția unui bloc pre- 

• văzut cu apartamente și 
cu garsoniere. Lucrarea a 
fost preluată 
de T.C.I. Pi
tești. Pînă în 
prezent . au
fost turnate 
fundațiile și a
început construcția structu
rii de rezistență. La garso
niere s-a ajuns la nivelul 
al doilea, iar alături, la a- 
partamente, s-a atins nive
lul al treilea. Lucrările î- 
naintează însă anevoios.

Luni, 23 iunie, la acest 
punct de lucru erau pre
zenți cîțiva zidari din echi
pa condusă de Alexandru 
Bazso. Un singur - om loan 
Gal, pusese in funcțiune o

preparare pînă la etajul 
trei, nu funcționa. Ne-am 
exprimat dorința să stăm 
de vorbă cu șeful punctului 
de lucru. Deși era ora 15, 
șeful punctului de 
nu trecuse
La etajul trei, în locul 
șefului de 
dru Bazso,
concediu, l-am întîlnit doar 
pe ajutorul acestuia 
Chiș. Oamenii lucrau fără

lucru
deloc pe acolo.

echipă Alexan- 
care este... în

1 -xn

din mai .multe 
însumate, pun 
lipsa acută 
tehnice nece
sare. Din nouă 
oameni pre
zenți, șase sînt 
zidari cu î- 
naltă califi
care, de cate- 

a___  iar doi neca
lificați. In loc să fie utili
zați la nivelul cunoștințe-, 
lor lor profesionale, ei sînt 
nevoiți să care cu găleata 
și cu trocul (un fel de la
dă cu minere), mortarul 
necesar pentru ridicarea pe
reților despărțitori. Maca-

Viorel STRĂUȚ

gorîa a V-a,

(Continuare in pag, a 2-a)

„In ti in ir na tineretului 
cu istoria"

. Continuă să se desfă
șoare, in județul nostru, 
tradiționalele acțiuni ale 
„Lunii educației politice 

I- și culturii socialiste pen-
! tru . tineret", care cu

prind mii de membri ai 
i organizației noastre revo

luționare de tineret. Ast
fel, în prima săptămînă 
(1—8 iunie), sportul și tu
rismul au polarizat aten
ția tinerilor din între
prinderi, instituții și școli, 
finalfștii întrecerilor dis- 
putîndu-și, duminică, 
feul Costești".
lele dramatice, procesele, 
cinematografice;I

1

acțiuni, care a însumat un 
amplu efort de concepție și 
organizare, analiza între-, 
prinsă în plenara Comitetu
lui municipal de. cultură și 
educație socialistă a foșt 
extinsă asupra unei perioa
de mai mari de timp -— 
trimestrul II — și asupra 
unei problematici mai com
plexe de 
tuîndu-se 
împotriva 
desfășura 
turi, „de

Si- 
convingere 

de a 
sal-.

(O 
nu 
an 

cău-

perspectivă.
cu

practicii 
o muncă în

campanie" 
singură lună a culturii 
acoperă cerințele unui 
întreg I), comitetul a
tat să tragă cît mai multa 
învățăminte, să găsească 
noi modalități de perfecțio
nare a stilului și metodelor, 
proprii de muncă. pentru 
amplificarea efortului înce
put, pentru a asigura con-< 
tinuitatea și, în final, efi-< 
ciența de care -are mereu 
nevoie 
rată în 
politice 
te.

; Luna 
Jiului

I
I
I
I
I
I
I
a

I
cxpozi- (Continudre m a |

„Tro-
Spectaco-

țiile de arta plastică, rea
lizate de amatori, au cu
prins majoritatea zilelor 
celei de-a-doua săptămîni, 
cu acest prilej așezămin- 
tele culturale și sălile de 
festivități ale școlilor au 
fost gazde primitoare pen
tru ceremoniile dedicate 
absolvenților. Următoa
rea săptămînă (16—22 iu
nie) a fost rezervată mu
zicii și poeziei, în Vale, 
recitalurile membrilor 
cenaclurilor literare și ale 
cînlărețiJor folk au fost 
răsplătite cu aplauze de

activitatea desfășu- 
domeniul educației 
și culturii socialism .

ț 
culturii în Valea 
a fost din multe

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cronica literară

(Urmare din pagina I)Creația trăiește peste veacuri
Acum patru ani, salutam, 

p.aginîle -acestui ziar, a- 
a romanului Nemuri- 

Radu 
i scriitor hunedo- 
cărui prezență edi
li recomandă drept ' 

măi prod i- 
de azi.

albastru — 
sub haina re- 

unei 
din

în
pariț
torul albastru de
Ciobanu
rețin a 
tonală • 
unul dintre ; cei 
gioși scriitori
Nemuritorul
roman care,
< -instituirii dpice a 
fră m: nî ate perioade 
istoria noasiră prima doin

ii lui Petru. Rareș, ofe- 
o dublă parabolă plina 
semnificații, cu preluh- 

spre contem poraneita- 
cea a puterii și. cea a 

sinuos al crea'o-

. me
rtia 

' de ■
9 *ri 
te
destinului
rului de artă implicat în 
marile eoniruntări ale tim
pului său deși avea un 
final deschis, nu ne lăsa 

" neapărat să înțelegem că 
va avea o urmare. Și iată 
că această urmare .există, 
este recentul roman
Vămile nopții (Editură Al
batros. 1980), Radu Ciobanu 
nu pune sub titlu specifica
ția volumul II. cu toate că 
ar fi avut dreptul s-o facă, 
«vîtid în vedere că eroii 
sîîit aceiași, domnitorul Pe
tru Rareș și Toma Zugra
vul iar faptele iiarate sînt 
ulterioare. Nu o face pen
tru că si de data aceasta 
intenția . sa nu este numai 
aceea de a oferi o imagine 
epică a unei perioade 
rice, el tinde mai sus. 
general și parabolă, 
motivul pentru care 
în „Vămile nopții", 1 
Rareș nu va fi numit
decît Vodă, iar autorul nu

isto- 
. spre

Este 
nici 

Petru 
altfel

A

„lot finirea 
tinerelului 
cu istoria"

(Urmare din pagina 1)

tinerii care au dorit să-și 
peirt-acă plăcut timpul li
ber în cadrul cluburilor 
tineretului, caselor de. cul
tura, 
iești, cămilelor 
le. In ațeste 
vente au lost, 
nea, înlîlnirile 
re colective de 
activiști de partid 
U.T.C., expunerile, 
pbzioaneie șl dezbateri-, 
ie pe tenia educării ti-' 
■neretuiui in spiritul eti
cii și echității ăoc'iali.ste. 
Și ca ■ in fiecare an, du-

i, -în ultima zi a 
educației politice 

socialiste pen- 
, în străvechea 

de la Cos- 
se vii desfă- 
grandioasă îîiani- 

sub genericul: „in- 
tîneretului cu is

care va prilejui 
ampla de acțiuni 

artis.ii e și 
Se așteaptă ea, 
irirea a 2050 de 

la crearea primu-

cluburilor muncito- 
cultura- 

ziie, f rec
ce ascaie- 
unor tine- 
niurică cu 

și 
siui-

vi 
niinică, 
„ Lunii 
și culturii 
tru tineret", 
vatra dacică 
teșii, 
șura . o 

.testare 
lihurea 
toria11. 
() Silită 
cuiiur ile, 
sporiive. 
la sărbăic 

-■ani de
lui'.stal dac .centrâlizat și 

. independent, jubileu prăz- 
nuit de- întregul nostru 
popor să sosească, la Cos- 
teștj pede -1800 de tineri 
din municipiul nostru. A- 
supra programului zilei 
de duminică vom reveni 
in numărul viitor al zia
rului. (Ion FI ASTRUL)

erotică, 
întîmpinării 
a viitoarei 

fiica despo- 
Brancovici,

răs- 
din 

mai 
ce

face prezentarea faptelor 
istorice concrete un scop 
în sine, ci le oferă ca ba
ză de meditație.

Modalitatea aleasa e cea 
a rememorării; .înaintea 
morții,: Vodă (no; vom citi 
Petru Rareș) își revede 
viața să de om și de doimi, 
explică și își explică acțiu
nile. Animat de același 
ideal ca și părintele său 
Ștefan cel Mare, de a cu
ceri independența Moldovei, 
dar mai puțin viguros și 
luptător decît acesta și fă
ră a reuși Să-Și alieze pe 
ceilalți „principi ai creștină
tății", el va reuși să se 
mențină nu atît prin fapte 
de arme cît și -prin mane
vre diplomalice. A proce
dat bine, a procedat rău 
-- aceasta e întrebarea Ia 
care Vodă încearcă să 
pundă nu atît celor 
preajmă ori sieși, cît 
ales viitorului, celor
vor veni și îi vor judeca 
faptele în perspectiva ne
iertătoare a timpului. Din
colo de îndoieli și regrete, 
rămîne însă vie dragostea 
de patrie a voievodului.

Radu Ciobanu creează și 
recreează aici și o serie 
de alte personaje memora
bile. fie ele de ficțiune, fie 
reale precum doamna Ele
na, sultanul, sau lliaș, moș
tenitorul tronului. Acestuia 
din urmă Radu Ciobanu 
reușește să-i dea o foarte 
plastică întruchipare pre- 
zentînd în ct^ori vii ceea 
ce cronicarul Grigore Ure
che definea în câteva cu
vinte : „dinafară să vedea 
pom înflorit, iară dinlăun
tru lac împuțit11.

Ritmul și tonul narațiu
nii sînt aici mai cumpănite, 
mai grave, adecvate medi
tației și momentului cre
puscular, ceea ce nu în
seamnă însă că acțiunea 
trenează, dimpotrivă, iar
unele episoade, mai ales

cele de factură 
precum scena 
de către Vodă 
lui soții Elena, 
tului sîrb loan
sînt încărcate de tinereas
că poezie.

Spuneam mai sus că al 
doilea personaj principal 
este Toma Zugravul, auto
rul frescei de la mănăsti
rea Humor, deși el nu apa
re în Vămile nopții ca fi
ință activă, a dispărut cu 
ani în urmă. Toma Zugra
vul este prezent prin con
știință, tot ceea ce gîndeș- 
te și spune Vodă e rapor
tat Ia el, copleșitoarea per
sonalitate a creatorului de 
frumos pentru veșnicie es
te'mai puternică. ' decît 
moartea. „Zidirea lui Toina 
va sta tot acolo cu zugră
velile ei și cîți o vor cer
ceta peste veac, îmi vor 
vedea chipul pe zid și se 
vor înireba oare ce lucru 
de seamă va fi făcut acest, 
voievod de l-a zugrăvit 
meșterul Toma ?“ spune 
Vodă. Și nu numai aceste 
cuvinte, ci întreaga sa me
ditație împlinește mesajul 
pe care, de fapt, autorul 
vrea să ni-1 transmită, ace- 

. la al eternității creației, 
al artei care, deși nu tot
deauna prețuită Ia momen
tul săvârșirii ei, deși supu
să puterii, răinîne cununa
tă cu nemurirea. Nu alta 
este și semnificația finalu
lui; în ultimele clipe de 
viață, Vodă îl vede pe 
Marcu, ucenicul lui Toma, 
care îi promite că va picta 
Voronețul. Omul și puterea 
se supun 
creația 
veacuri.

A<-est a 
mesajul 
Ie nopții,
dește încă o dată virtuțile 
de prozator ale lui Radu 
Ciobanu.

„vămilor 
trăiește

ar fi, în 
romanului 
carte ce

esență,
Vămi-
dove-

Cornelitt RADULESCU

(Urmare din padina I)

presta to, 
asemenea 
ajută ?

urmare, nu ne vom

am aflat la mina Lonea), 
producția și productivitățile 
au fost recalculate în func
ție de posturile 
Este echitabilă o 
situație ? Și cui

Prin
opri atenția asupra modu
lui în care își fac datoria 
membrii brigăzilor, nici 
asupra felului în care se a-’ 
cordă asistența tehnică și 
se execută aprovizionarea 
cu materiale a locurilor de 
muncă, acestea fiind asigu
rate temeinic și nu există 
nici un motiv pentru a , 
nega acest lucru, după cum 
o atestă rezultatele obți
nute de formațiile de lucru 
care si la productivitatea 
muncii au realizări între 
101 și 122 la sută, uneori 
chiar mai mult.

Atuncj ce se întîrnplă la 
mina Lonea de se acumu
lează zi de zi restanțe în
semnate ? Că>tînd răspuns 
la această întrebare > am 
ajuns, la unele constatări 
(și car.e sînt cît se poate 
de real.* după datele fur
nizate de. la serviciile de 
specialitate . ale minei) cu 
toate că ele par absurde, 
nefirești. Mina Lonea are 
în dotare 7 (șapte) comple
xe mecanizate, de 4 ti
puri constructive diferite,

• SPECTACOL. Teatrul 
Național din Cluj-Napoca 
prezintă duminică, 29 iu
nie, ora 20, în sala Casei 
de cultură din Petroșani, 
spectacolul cu piesa „City 
Sugar sau Cum se numeau 
cei patru Beatles11 do. Ste
phen Poliakoff, în versiu-

se a- 
intru- 
unul 

au petrecut 
preajma

iictiv ilățilc organizate pen
tru colectivele de oameni ai 
muncii pe care le conduc. 
Este nefiresc ca un director 
sau alți membri cu funcții 
de răspundere în consiliile 
oamenilor muncii, să rămâ
nă indiferenți fața de con
ținutul unor acțiuni educa
tive, față de îndatorirea de 
a stimula participarea co
lectivelor la acțiunile po- 

„ litico-ideolog :.ce și cultu- 
ral-artișLice și, de ce să 
nu spunem, în unele cazuri 
chiar față de propria lor 
îndatorire de. a realiza noi 
acumulări în acest domeniu.

O singură lună de ma
nifestări politico-ideologi-

puncte de vedere un suc
ces. Cu toate acestea, de
parte de intenția unui bi
lanț festiv, plenara s-a o-, 
prit mai cu seamă asupra 
cîtorva ncîmpliniri. confir- 
mînd orientarea stăruitoare 
spre exigență. Astfel, după 
cum s-a arătat., nu toți 
membrii comitetelor de cul
tură și educație, socialistă 
(inclusiv ai celui munici
pal), au avut o participare 
susținută în coordonarea și 
organizarea 
acțiuni, unii dintre aceștia 
șocotindu-se 
sarcini, .
spectatori la efortul celor-U ce și cultural-educative nu 
lățiți, care au trebuit, din 
această cauză, să realizeze 
un . adevărat maraton pe 
plan organizatoric. In ace
lași context, a fost aminti
tă și atitudinea reprobabilă 
a unor conducători de în
treprinderi și instituții,. încă

■ rtefractari față de o îndato
rire firească, de a sprijini 
și chiar de a participa la

complexe în valoare to
tală de peste 117 250 (•<><> 
lei și pentru care lunar 
se plătesc amortismente a ■ 
căror valoare este cuprinsă 
între 152 815 lei și 845 076 
lei, la care mai trebuie a- 
dăugat (pentru cel puțin 
trei < oniplexa) și valoarea 
combinelor de abataj și a- 
morti-montul acestora care 
nu este deloc neglijabil.

nea românească a lui Flo
rian Pittiș. Piesa 
nunță interesantă, 
cit Poliakoff a lost 
din cei care
multă vreme în 
„copiilor din Liverpool".

• ALO, CURĂȚĂTORIA? 
această cale 

cooperative; 
Petroșani că 
scrise și ne
responsabilei 

do la 1.1-

Informăm pe 
conducerea 
„Unirea11 din. 
în atribuțiile 
scrise ale 
spălătoriei

principalelor

absolviți de 
rămînînd simpli

rezolvă cerințele unui an 
întreg. Este orientarea (și 
totodată, sarcina) stabilită 
de organul municipal de 
partid în fața comitetelor 
de cultură și educație so
cialistă, din care se des
prinde necesitatea intensi
ficării activității ce va fi 
desfășurată în continuare. 
In spiritul acestei orientări.

o a doua mare acțiune va 
avea loc în luna august., 
Chiar și pînă atunci sini 
prevăzute manifestări de 
larg interes. Luna culturii 
a dovedit că există atîț 
disponibilități orgariizatQg 
rice (cu rezervele amintite) 
cît și multă, foarte multă 
receptivitate din partea 
oamenilor muncii, real in
teresați să participe în du
bla lor calitate — de bene
ficiari și de creatori — la 
actul de cultură, la o sea
mă de acțiuni care prileju* 
iese îmbogățirea orizontu* 

' lui de cunoaștere, politică, 
ideologică sau artistică.

Analiza exigentă între* < 
prinsă în plenul comitetul 
iui municipal de cultură $ț 
educație socialistă a con
dus la elaborarea unor mă* 
suri pentru , intensificare^ 
activității în acestdomenm,- 
pentru asigurațea cont 
tății muncii politico-idecA 
logice și cultural-educati
ve, în pas cu cerințele tpț 
ma; exigente ale formării 
omului nou.

'■ *.

Lucrările avansează in ritm de...
(Urmare- din pag. I)

era defectă’ de patru 
Ia parter pînă la 
lfl-lea pereții des- 

n-au fost terminați 
unei neconcordan- 
cerințele proiectu-

raua 
zile. De 
etajul al 
părțitori 
datorită 
țe între 
lui și materialele existente. 
In proiect se prevăd pentru 
zidurile despărțitoare și 
panouri din beton celular 
autoclavizat cu grosimi de 
7,5 cm și 10 cm iar la 
punctul de lucru acestea 
lipsesc. In plus, zidarii nu 
au un dispozitiv, strict ne
cesar, pentru tăierea după 
necesități a panourilor din 
beton celular autoclavizat. 
In ciuda acestor condiții 
grele de lucru, în timpul 
care a trecut din luna iunie, 
zidarii au terminat lucr"ri-

Miclea III a extras 5134 
tone,, Iar Iosif Clamba din- 
tr-un abataj cameră 2039 
de tone, brigada Clamba 
obținind productivități con
stante între 8 și 8,5 tone 
pe post, iar Ioan Miclea III 
de peste 7 tone pe post. 
Pentru a evita orice comen
tariu privind perioada 
prea' îndelungata pentru ca

melc
trecută, de pe la ora prîn- 

Așa se explică de 
în 
în 

trebuie tăiate din. ritm... de inele. Opt muncă 
tori cu bună calificare pro
fesională fac ce pot, fără 
să beneficieze de condiții 
normale de lucru, de 
tență tehnică.

Desigur, la nivelul 
ducerii T.C.I. Pitești 
știe că la Lupeni s-au tri
mis oameni și utilaje pen
tru sprijinirea activității 
pe șantierul local al cons
trucțiilor de locuințe. Se 
știe însă cu ce randament,, 
cu ce fel de asistență tc-hni- 
<ă și în .ce ritm lucrează 
aici oamenii trimiși in spri
jin? Acest ajutor este ne
cesar, dar Irobui? să fie 
și real, eficient.

le la subsol, au montat o 
bună parte din zidurile des
părțitoare pînă la etajul 
trei, cu excepția adausuri
lor care 
panourile de beton celular 
autoclavizat. „Dacă am fi 
avut condiții normale de 
lucru — ne spunea mește
rul loan Chiș, — am fi pu
tut ajunge cu . lucrările la 
nivelul IV al blocului. Am 
vorbit la telefon chiar as
tăzi cu conducerea trustu
lui nostru, și am solicitat 
să fim mai .mult ajutați...“

Iată, deci, care este si
tuația la acest punct de lu
cru, al cărui șef, Năulea 
(și nimeni din oamenii în- 
tilniți nu l-a știut prenume
le) n-a catadixit să-și vizi
teze măcar locul de muncă, 
părăsit încă de sîțnbata

plan pentru perioada res
pectivă.

La ora actuală, mina Lo
rica plătește amortismente 
în valoare de peste 2 475 001) 
lei lunar 
complexe din 
nează 3 și cu 
rora în luna 
luăm cea mai 
încheiată) 
14811 tone de cărbujic.

pentru 7 
căre funcțio- 
ajutorul că

inai (ca să 
recentă lună 

s-au obținut 
Cu

Majoritatea brigăzilor și-au 
realizat și depășit planul

Ei bine, Cu aceste utilaje 
s-au obținut, in medie, pe 
luna, repartizând producția 
realizata la întreaga pe
rioadă pentru care se plă
tește amortisment, produc
ții cuprinse între 1798 to
ne și 6000 tone de cărbune, 
iar productivități'le muncii 
obținute sînt cuprinse, la 
rîndul lor, între -4,9 și 8,5 
tone pe post. Ce reprezin
tă aceste cifre ? Vă pre
zentăm, prin comparație, 
realizările a două brigăzi 
fără complexe mecanizate 
și numai pe două decade 
din luna iunie. Dintr-un 
frontal, brigada lui loan

alte cuvinte, pentru - fieca
re tonă de cărbune extra
să cu complex mecanizat 
s-a plătit numai amortis
ment în valoare de 167 lei. 
Și tot pentru a fi mai ex
plicit informant; că la mi
na Lonea, la nivelul între
prinderii. costul planificat 
al unei tone de cărbune 
brut jn care, sînt cuprinse 
absolut toate elementele 
de calcul este cu mult de
pășit.

re s-ai: făcut aceste calcule, 
sau cOmerjtariî privind lip
sa de experiență a oame
nilor in mânuirea comple- 
.xelor amintim producțiile 
și productivitățile realizate 
in prima jumătate a aces
tei luni (1—18 iunie) cînd 
cea mai ridicată producti
vitate medie realizată pe 
complex era de 5,41 
tone/post (conform plahi- 
ticării trebuiau realizate 
7,5. tone pe post), iar cea 
mai scăzută de 4,45 tone Mai este nevoie de vrs- 
pe- post (planificat 7,0 tone 
pe post), iar producțiile ab
ținute sini la aproximativ 
jumătatea

un comentariu privind mo
dul de exploatare și între
ținere a mecanizării com- 

prevederilor de . plexe la mina Lonea ?

zului
ce lucrările înaintează 
acest punct de lucru

asis-

con- 
se

Aceasta ar fi una din 
explicațiile pentru care la 
mina Lonea toți indicatorii 
economico-finar.ciari de - ba
ză nu sînt realizați.

Sigur, această situație na 
a lăsat indiferente organe
le de conducere, organele 
cu putere de decizie care 
hotărăsc soarta minei. Și 
în aceste zile s-au făcut a- 
nalize amănunțite, s-au sta
bilit planuri de măsuri cu 
termene și responsabili
tăți și s-au evidențiat re
zerve importante care vor 
conduce la îmbunătățirea 
situației create. S-a afirmat 
chiar (<um era notat în- 
tr-unul din numerele trecu
te al ziarului nostru) că 
începînd din trimestrul 111 
mina își va realiza sarci
nile de plan. O întrebare 
se naște tocmai din aceste 
frămîntări și căutări : 
De ce abia cu șase luni 
matale de încheierea aces
tui an s-au găsit 
importante rezerve
vor conduce la realizarea 
sarcinilor de plan doar... 
din trimestru] m ?

Este o întrebare' la care 
trebuie să-și răspundă toți _.i ..... ... . . ]or

răs
punsul ar trebui să se 
materializeze în realizarea 
sarcinilor planificate de 
către fiecare brigadă acum 
și nu începînd de miine l

aceste 
care

cei care au în mina 
soarta producției, iar

vezeni, Maria Tudoseanu 
intră și comportamentul 
civilizat față de clienți și 
cei care doresc să știe da
că li s-au curățat hainele. 
• PACALEA1.A ? La ma
gazinul ale „tricotaje11 
un afiș anunța, negru pe 
alb : inventar in perioada 
13-15 
indică 
găzinele 
fi găsite 
uatoare.

iii nie.
însă

unde 
mărfurile 
îi iniirmăin pe

Și
Alișul 

ma- 
puleau 
asemă-

această cale pe cei în 
drept că nici în 23 iunie 
magazinul încă nu se des
chisese și nici cel puțin 
datele afișului nu fuseseră 
schimbate.

• BERE. Un nou sorti
ment al fabricii de 
din 
„Cinciș", Va 
rîiid în raței 
din

bero
Hațeg : specialitatea 

sipurc' în cu
ra comercială 

Valea, Jiului. Sperăm 
în calitățile ei deosebite și 
o dorim cît mai rece I

• DISCOTECA VACAN
ȚEI. La Casa de cultură, 
azi, ora 18, are loc dis
coteca vacanței,

• RENOVARE. La ci
nematograful „Cultural" 
din orașul Lupeiii au fost 
terminate lucrările de re
novare. Pentru o mai bună 
vizionare a firmelor au 
fost înlocuite două apara
te de proiecție. - în cu- 
rînd, cinematograful va

fi dotat și. cu un ecran 
nou. Ar fi de dorit însă ca 
și cei care vizionează fil
mele să păstreze amenajă
rile făcute și să renunțe 
la consumarea de semin
țe în sală.

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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Profil de dașcal.

acti- 
de- 

u 1 u i

v meritate

• C o I e c ti v it a te • I n d i v id Cole c t

Numai lucru făcut cu 
precizie, de bună calita
te iese din mîinile fie- 
rar-betoniștilor din for
mația de constructori 
condusă de Marian Cu- 
bescu, de la șantierul 
nr. 3 Vulcan al I.C.M.M. 
Executînd structura de 
rezistență a viitoarei 
cantine pentru mineri, 
fiecare membru al for
mației pune suflet în ce
ea ce face dînd măsura 
durabilității lucrării ce 
le-a fost Încredințată.

Foto: Gh. OLTEANU

Florile recunoștinței 
din plin

Am Început lucrul la 
mină cînd aveam 12 

- ani... Zideam Ia bun- 
căre. Nu peste mult am co- 

borît în subteran Și am 
primit „botezul" cărbune
lui. Am lucrat Ia orizontu
rile 4 și 5, apoi la adînci- 
rea orizontului 6. De atunci 
zi de zj am fost fiul minei. 
Zile după zile care, 
nu-mi vine să cred, la 
loc înseamnă 38 de 
Ziua pensionării bale 
cum la ușă, am 50 de 
Dar simt că nu-mi voi găsi 
locul. Fără mină sînt 
fan"...

Omul care ni se con
fesează pleacă 
capul. Cutele 
i s-au adîncit dintr-o 

A coborât cu mintea 
străfunduri, în străfunduri
le cărbunelui și ale sufle
tului. Muncitor în subteran 
Ladislau Schmidt de la l.M. 
Petrila se gîndește că 
fost o predestinare, 
spune că tatăl său, născut 
în Petrila, a fost 
Marna, originară din zona 
Bradului, se trăgea dintr-p, 
veche stirpe de băteși care 
trudeau pe galerii de mul
te generații...

Cu cit este mai aproape 
ziua despărțirii, cu'atît Ladis
lau Schmidt se duce 
deș. pe la puțul 2, 
începe pentru el 
minei. / 
necazurile,

Inima unui artist 
muncitor bate cu

pasiune pentru mineri
nici 
un 

ani 1 
a- 

ani.

or»

.încet 
feței 
dată.

în

a
Ne

miner.

mai 
Acolo 
istoria 

Acolo au început 
, uitate, ale a- 

cestei munci aspre, acolo 
au început pentru el bucu
riile care nu se 
.dală. Pe acolo a 
noian de vreme 
lui Tomeco, cu 
Marian. Cu ei 
mineritul.

D eapănă an
vestea cu 
pilugă, o 

verificare a ci

și robusteții tînărului mi
ner. își amintește de 
de mină, de cele < 
crațere. Dar astăzi.., 
tăzi mineritul este cu 
devărat o meserie a seco
lului XX. In ultimii 15 ani 
mecanizarea a pătruns pl- 

avansate 
lucru, 

am a-

i caii 
cîteva

As-
a-

mai
de

nă la cele 
fronturi 
Pe nesimțite 
juns la un punct al discu
ției pe care simțeam că-1 
ocolește.

— Baza monumentului 
din centrul orașului Petrila 
reprezintă o friză a istoriei 
mineritului, așa cum ne-ați ■ 
evocat-o...

— Da, e evoluția mineri
tului de la troc pînă Ia 
complexe mecanizate și 
pătrunderea fără limite a 
științei și tehnicii celei mai 
moderne în munca mineri
lor. Și, din această istorie 
se înalță făuritorii ei: doi 
oameni îngenuncheăți față 
în față formează o inimă. 
Este inima minerului, zvîc- 
nind mai puternic la cobo
rârea în adînc. Spre cer șe 
avântă brațele lor împreu
nate, care ne trimit din 
subteran lumina.

m aiuns 1‘* inim
■■A tistului plastic 

■ . ' dislau Schmidt, 
cunoaște cu greu că 
simțit în el chemarea 
desen, văzînd cît de 
tic desena potcovarul 
lor minei, 
goneți.

— In viață totul se înva
ță, inclusiv pictura și sculp
tura. Am luat-o de unul

singur și arta a ajuns pen
tru mine timpul meu liber. 
Am iubit istoria neamului, 
tradițiile pastorale ale Văii 
Jiului, munca încordată a 
minerilor. Mi-am exteriori
zat iubirea prin ceea ce 
am făcut din piatră, lemn 
sau metal. Modesta mea 
operă e aproape împlinită, 
dar aș umple unul din 
„goluri" printr-o galerie de 
portrete de mineri.

părerile 
însuși.

însufle-

zgîreit cu 
f* despre el

Dar mina sa, 
țită de generoasă simțire, 
a modelat multe din monu
mentele pe care le întîlnim 
de la un capăt la altul al 
Văii. Viața și creația artis
tului își află măsura, după 
cura însuși - spune, în viața 
spirituală a orașului său.

Arta implica o contopire 
deplină 
masele, 
picură 
doarea .......... ............... .......
atorului de frumos. Măsura 
operelor lui Ladislau 
Schmidt și-a găsit încunu
narea în ma} multe titluri 
„de laureat al Festivalului 
național „Cântarea Româ
niei". Iutr-un tîrziu aduce 
vorba de îngăduința tim
pului care trece.

Mă bucur că am în 
urma mea doi tineri con
tinuatori. E vorba de Eu
gen Filipoiu de la l.M. Pe- 
trila și de Francisc Mo- 
raru : Nu mă 
inițiez și pe 
au, și-s fii de

—- Viitorul...
— Visez să

a personalității cu 
căci în fiecare om. 
un strop din su- 
înnobilatoare a ere-

bogat palmares al 
yităților obștești: 
putat al consili 
popular comunal în mai 
multe legislaturi și în 
prezent; vicepreședinte al 
consiliului populăr; pre
ședinte al comisiei de ju
decată (timp de 12 ani) ; 
vicepreședinte al consiliu
lui sătesc al F.D.U/S.; 
în prezent responsabil al 
echipei de control ăl oa
menilor muncii; director 
adjunct al Școlii generale 
nr» 1 Aniftoasa; secretar 
al comitetului de cetățeni 
pe școală; responsabil al 
colectivului de sprijin al 
autorității tutelare ; mem
bru activ al colectivului 
de redactori al gazetei 
cetățenești din . comună ; 
corespondent prolific’ al 
ziarului „Steagul roșu"..

Minerii de la Aninoasa i
goste învățătorului Iosif

iaș pînă nu 
alții. Talent 
mineri.

împlantez în 
munții din jur lespezi co
memorative pentru eroii 
nescriși în istorie, 
pentru un singur 
care în sculptură 
sfîrșit Brâncuși...

Și încă 
„lucru", 

n-are

In aceste zile din final 
de an școlar- și de bilanț 
pe planul învățămîutului 
și educației, de la Școala 
generală nr. 1 din Aninoa- 
sa ne-a sosit la redacție o 
veste îmbucurătoare, dar 
și purtătoare de nostalgii. n 
Acum, țn preajma Zilei -
personalului didactic, ves- Șimo și pentru responsa- 
tea capătă profunzime în ......
semnificații. După 42 de 
ani de fertilă activitate 
în slujba școlii și educa
ției, învățătorul Iosif Simo 
și-a luat rămas bun de la 
clasă, de Ia elevi și co
legii' de breaslă, intrînd 
în pensie.

Ce au însemnat pentru 
venerabilul învățător 1. 
Simo cele peste patru de
cenii — din care 31 de 
anț numai la Aninoasa — 
de muncă. în școală ? Au 
însemnat tot atitea pro
moții de elevi îndrumați 
cu migală pedagogică, cu 
dragoste părintească spre 
a-și înnobila cugetul cu 
bogăția științei și cunoaș
terii umane. . a-și întări 
simțirea patriotică cu ne
măsurata iubire de patrie, celuiași om --- învățătorul

Ce a însemnat OMUL, 
CETĂȚEANUL Iosif Șimo, 
pentru comună, pentru ob
ștea din Aninoasa ? Un

bilitatea civică cu care 
i-a îndemnat, îndrumat și 
ajutat să cucerească ne
prețuitul tezaur al cărții. 
Ca responsabil al cursului 
fără frecvență, timp de 
20 de ani, a sprijinit ne- 
număraț-i muncitori de. la 
mina Aninoasa să-și com
pleteze studiile de <ul!u- 
ră generală. Oatneni ca 
Teodor Crișăn, Simiou 
Morar, Alexandru Bbjte, 
Constantin Popa și alții 
și-au completat studiile 
dobîndind apoi o calificare.

Din grădinile Atiinoasei, 
mîini recunoscătoare au 
înmănunchiat buchete de 
flori oferite unuia și a-

Dimineața, Ia ora 5, » să
lile de apel ale întreprin
derilor miniere forfotesc de 
oameni. Se face pontajul ' 
schimbului I, minerii sînt 
repartizați pe abataje, lu
crări. Tot dimineața pe 
străzi, în autobuze întîlnim 
oameni,. mii de oameni care 
merg Ia lucru. .Oameni ai 
muncii, minunății oameni 
ai muncii, făuritori și bene
ficiari ai bunurilor materia
le. Zi. șl noapte ei scot căr
bune din adînc, construiesc 
mașini sau înalță blocuri, 
își aduc obolul la măreața 
operă de construcție socia
listă din țara noastră.

In timpul acesta alții, e 
adevărat puțini la număr, 
„taie frunze la cîini", fug 
de cea mai elementară, dar 
cea mai 
a omului 
noră cel 
modurile 
turile“ pădurii — pentru că 
nu e pădure fără uscături 
— fug de muncă, de valo
rile ei, cu o nonșalanță in
credibilă, lipsiți, în ultimă 
instanță, de cel mai banal 
bun simț.

Andrei Sass Ciontoș, are 
40 de ani și a fost multă 
vreme zugrav la grupul de 
șantiere al T.C.H. Pentru 
£ă a „divorțat" de muncă

uită nicio- 
coborît un , 
cu grupa 
grupa Iui 
a îpyățat

Ioan I. LASCU

spre 
plas- 
cai- 

cu cretă pe va-,
î

mi-
ur

Iosif Șimo. Flori ale re
cunoștinței.

I. BAlAN
inima ar-.

La
Re

Autorul și creația mn-

nilor sale de aur

dislaa Schmidt.

0 secvență
9

din viată
. ■ - . 9

fost pedepsit, conform

nobilă îndatorire 
— munca. Ei ig- 
mai cinstit dintre 
de a trăi. „Uscă-

a
Decretului 153/1970, la 3 
Juni de detenție. Acum și-a 
ispășit pedeapsa și din nou 
nu lucrează. Are trei copii 
(15, 10 și 6 ani]. Nici so
ția nu lucrează. Oare din 
ce trăiesc acești 5 oameni? 
De ce nu lucrează Andrei 
Sass? Pentru că, pur și 
simplu nu vrea ! A fost re
partizat la mpite. locuri de 
muncă, dar încă nu s-a ho- 
tărît să meargă Ia lucru.

Varga Geza, 
cășan și Elena 
din Petroșani 
aproape trase 
Toți trei au 
damnări pentru parazitism, 
huliganism, pentru mici 
„găinării". Au toți peste 40 
de ani, vîrstă la care nu. se 
mai pune problema incon
știenței, a necunoașterii o- 
bligației de a munci, de a-ți 
cîstiga plinea cinstit, cu 
mîinile tale.

Gheorghe Dumîtrașcu, a 
mai „stat ascuns" 6 luni 
pentru parazitism. dar și 
acum lucrează tot ia... „în

Nicolae Ră-
Dud, toți 

au biografii' 
la indigo, 

suferit con-

treprinderea umbră deasă". 
Are 47 de ani șl e venit 
din județul Ilfov. Ne între
băm dacă era cazul să 
nă tocmai din județul 
fov ca să ducă 'un trai 
ratizar la Petroșani. Dar
aici umblă elinii'cu covrigi 
în coadă?

pa
ce,

Cît primești, 
cît dai societății?

Alta este situația cu Ion 
Cpman din petroșani: fără 

de doi 
Din ce 
a eco- 
crezut.

copii, fără nevastă, 
ani nu lucrează, 
trăiește ? Afirmă eă 
npmisit. Greu- de 
Unde locuiește? Intr-o ca
să particulară primită moș
tenire. Noroc cu moșteniri
le! Se qîndește oare vreo» 
dată c'8 această c.asă a fost 
făcută prin trudă, că cei 
care au înălțat-o n-au pa
razitat așa. cura face el?

De 6 ani nu lucrează. Ni- 
colqe Maier, deci de cînd 
avea- 38 de ani. A fost con
damnat de 4 ori, dar se pa
re că nu vrea să înțeleagă 
că e nevoie să pună și -el 
umărul la un lucru util. 
„Nu vreau să mă angajez", 
ține el, morțiș să se încăpă
țâneze in timp ce își face 
veacul prin cîrciumi. Și a- 
re 4 copii. Soția lucrează 
ca fpehistă, deci greu pen
tru o femeie.- Ce-o fi în 
capul acestui om ? La cei 
42 de ani ai săi Caro] Aradi 
e deja considerat un para
zit notoriu. A lucrat la 
l.R.I.C... A mai fost condam
nat pentru neplătirea pen
siei alimentare.

Dialog la: sediul miliției 
municipale j „Numele, vîr- 
sta, locul de muncă ?" ,,Mi
hai Pătrașcu, 26 ani, am lu-- 
crai la T.C.H. acum nu măi 
muncesc, stau' îh concubi
naj cu Rodica și vreau să 
ne căsătorim să plecăm la 
Țulcea". „Rodica și mai 
cum? „Rodica., are așa un 
nume, nu-I țin minte, stă • 
pe strada... nu știu cum îi

zice, nu știu nici numărul . 
Halal tînăr la >26 de ani I 
La aceeași vîrs.tă, Ioan Bo
ca a venit în mai și s-a în
cadrat la Dîlja. După trei 
șuturi și-a vîndut în piață 
cizmele, casca, salopeta, 
a furat unui coleg de că
min hainele și vrea 
facă lichidarea. Ce 
gîndind acești tineri ? Cum 
cred ei că pot. trăi în ____
acesta? Ioan Cigmăian are 

ani, a lucrat la 
A.U.TȚ. Dar acum... Soția,, 
lucrează la I.IJ.M.P. și ne 
spunea nu fără durere des-1 
pre bărbatul ei : „Lucrează 
un an doi după care mai 
schimbă locurile, Dar pînă 
schimbă locurile stă luni 
în șir. Și avem 3 copii de 
crescut".

...Sint numai cîteva ca
zuri. Ca ei sini și alții, ca
re, paradoxal, trăiesc lingă. ' 
noi, trec pe stradă pe '.iii-< 
gă noi. Opinia publică ari 
trebui sa fie mai aspră, mai 
moralizatoare, mai activă 
în stîrpirea parazitismului. 
Este o datorie a noastră să 
le deschidem ochii acestor 
„naufragiați" pe valurile 
vieții. Pentru ‘că. așa cum 
se Vede în societatea noas
tră nimeni nu are dreptul 
șă. se legeije în „.hamacul" 
parazitismului 1

Mircea BUJORESCU

37 de

să-și 
or fi

felul

• Pamfil Vlaicu, 
ner la l.M. LivPzeni 
inează acum școala de 
maiștri la Lupeni. Este 
președintele comitetu
lui cetățenesc. de pă
rinți de Ia Școala gene
rală nr. 7 Petroșani, De 
curînd a avut cinstea să 
fie ales membru al- Con
siliului superior al edu
cației și învățămîutului. 
Deci, un muncitor în a- 
cest înalt organism. Fe
licitări și șucx'Șs :

• Glava sau Glavons» 
chi i De la miliția mu
nicipiului aflăm că Ște
fan Glava, de 31 de ani, 
din Petroșani, trăiește 
alături de concubina sa' 
Elisabeta Moțoc (caje 
și-a părăsit soțul și co
pilul) din pensia de 600 
de lei a mamei sale. De j 
lucrat... nu prea 1 Ce e 
mai surprinzător e că Gla
va și-a falsificat 
și... buletinul de 
late, devenind., 
vonschi. Mare, comedie!

pînă 
identi-

Gla-

• Andrei tpsleSc, tot 
de 31 de ani, din Petro
șani, strada Funicularu- 

făcut de- cap in 
, ora 24,00, scti- 
i somn toți veci- 

admonestîndu-i.
se autoadino’,'es-

lui, și-a
15 iunie, 
lînd din 
nil și 
Acum s 
tează timp de... patru i 
luni. (Bujor MlfiCESCU)-i

î
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Vizita în țara noastră a tovarășului 
Erich Honecker

începerea
(Urmare din pag. I)

convorbirilor oficiale Sosirea în

înfăptuirea hotărîri- 
al XH-lea 

Erich

pentru 
lor Congresului •< 
al P.C.R. Tovarășul 
Honecker s-a referit la pre
gătirile care au loc în R.D. 
Germană în vederea celui 
de-al X-lea Congres al 
P.S.U.G., programat să-și 

/ desfășoare lucrările în lu
na aprilie a anului 1981.

S-a apreciat că realizările 
obținute de Republica So
cialistă România și Repu
blica Democrată Germană 
in edificarea noi] orînduiri 
reprezintă o contribuție la 
creșterea influenței și preș-, 
tigiului socialismului în lu
me, Ia cauza păcii și co
laborării între națiuni.

în timpul convorbirilor 
se procedează la o amplă 
'analiză a stadiului relați
ilor bilaterale, stabilindu-se, 
totodată, căile de amplifi
care și aprofundare a a- 
ceștora în viitor.

T ovarășii Nicolae 
.Ceaușescu și Erich Honec
ker au reliefat cu satisfac
ție faptul că, prin transpu
nerea în viață a înțelege
rilor și măsurilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor' ante
rioare, raporturile de prie
tenie, colaborare și solida
ritate dintre Partidul .Co
munist Român și Partidul 

■ Socialist Unit din Germania, 
dintre România și R.D. Ger-

mană s-au întărit continuu, 
înregistrînd o evoluție me
reu ascendentă și tot mai ■* 
rodnică. în acest sens, au 

rezultatele 
conlucrării 
economic, 
cultural și 
activitate.

fost relevate 
fructuoase ale 
pe plan politic, 
tehnico-științific, 
în a lie sfere de

Remarcând nivelul înalt al 
colaborării bilaterale, cei 
do; conducători de partid 
și de stat au arătat, totoda
tă, că sînt posibilități și 
mai largi pentru intensifi
carea și. diversificarea ei, 
pe temeiul deplinei egali- 

Xăți, stimei și întrajutorării 
tovărășești. S-a 'considerat 
că trebuie valorificat poten
țialul economic și tehnico- 
științific în plin avînt al 
țărilor noastre pentru iin- 
pulsionarea și mai puterni
că a conlucrării, în dome
nii de intOres reciproc. A 
fost exprimată hotărârea 
ambelor părți de a folosi cit 
mai eficient condițiile' exis
tente, de a identifica noi 
domenii și ’ posibilități în 
vederea extinderii și mai 
puternice a cooperării Si 
specializării în prtiducție 
— în forme moderne și în 
ramuri de vîrf ale progre
sului tehnic. — cum sînt 
construcțiile de mașini, in
dustria chimică, metalurgia, 
electronica și electrotehni
ca și altele — precum și 
a creșterii schimburilor co
merciale, În acest context

a fost evidențiată posibili
tatea organizării unor acți
uni de cooperare pe terțe 
piețe. A fost subliniată, de 
asemenea, dorința de a con
feri noi dimensiuni colabo
rării în domeniul științei și 
tehnicii, culturii, învățămîn- 
Țului, turismului, sportului, 
precum și in alte domenii.

To varășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker au reafirmat voința co
mună ' de a întări și mai 
mult conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit 
din Germania — factor e- 
sențial în dezvoltarea pri
eteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre 
dintre organizațiile de ma
să și obștești — de a in
tensifica schimburile de ex
periență și de păreri în ce
le mai diferite domenii ale 
construcției socialiste, asu
pra problemelor luptei pen
tru pace și socialism. De 
ambele părți, s-a 
că aprofundarea 
a relațiilor dintre 
uă partide, dintre 
și R.D. Germană,

apreciat 
continuă 
cele do- 
România 

. este în 
folosul și spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, an
gajate plenar în opera de 
edificare a noii orînduiri, 
în interesul cauzei genera
le a socialismului și păcii. 

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de 
caldă, prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă.

(Urmare din pag. I)

gește înlimpinat cu cordiali
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și de stat 
â.și string călduros niîiniie, 
se îmbrățișează prietenește.

În înlîmpinarea înalțilpr 
oaspeți, pe aeroport au ve
nit mii de locuitori a; Ca
pitalei, precum și tineri din 
R.D. Germană pare studiază 
în țara noastră.

Animați de profunde sen-, 
tim’ente de stimă și prețuire 
față de. cei doi. conducători 
de partid și de stat, bucu- 
reștenii aplaudă și ovați
onează îndelung, manifes- 
tindu-și deplina Satisfacție 
față de noul dialog la ni
vel înalt dintre România și 
R.D. Germană, eveniment 
remarcabil care va contri
bui la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de caldă 
prietenie dintre cele două 
partide, state și popoare,

în aplauzele entuziaste ale

Capitală
tovarășii 
și Erich 
aeropor- 
escortată

celor prezenți, 
Nicolae Ceaușescu 
Honecker părăsesc 
tul într-o mașină 
de motociclîști.

în comuna Otopeni și pe 
arterele principale ale * Ca
pitalei domnește o atmosfe
ră entuziastă. Mii de locui
tori au venit în inlîmpina- 
rea solilor, R.D. Germane, 
purtînd pancarte și pa
nouri pe care se pot citi 
cuvinte de bun-Sosit, urări 
în cinstea prieteniei și so
lidarității militante dintre 
țările, partidele.. , și popoa
rele noastre. »

însoțiți de entuziasmul 
deosebit al celor prezenți, 
cei doi conducători de 
partid și de stat se îndreap
tă apoi spre reședința înal- 
ților oaspeți Palatul Pri
măverii.

La reședința oficială, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker s-au în
treținut într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Vizită protocolară

Dineu oficial

după-amie- 
Consiliului 
protocola- 

Nicolae 
gene-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, miercuri, un dineu 
oficial în onoarea tovarășu
lui Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Socia-

list Unit dip Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democra
te Germane, Ia Palanul Con
siliului de Stat.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker au 
rostit toasturi.

Urmărite cu deosebit inte
res și, subliniate cu aplauze 
de cei prezenți, toasturile 
au fost marcate în mod so
lemn, la terminarea lor, de 
intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii 
cialiste România.

Tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al Co
mitetului Central- al Parti
dului Socialist Unit din 
Germania președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, a 
făcut, în cursul 
zii, la Palatul 
de Ștâ’t, o vizită 
ră tovarășului
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului • Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

La întrevedere au parti
cipat llie Verdeț,* membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv' ai C.C. al P.C.R., 
prim-ministru ăl guvernu
lui și Wilii Stoph, membru 
al ,Biroului Politic al

al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane.

Cu acest prilej, cei doi 
conducători, de partid și de 
stat au avut un prim schimb 
de păreri, premergător con
vorbirilor oficiale, care s-a 
desfășurat într-o ambianță 
de caldă prietenie, sub 
semnul bunelor relații care 
s-au statornicit- și se dez
voltă
dul Comunist Român

, Partidul Socialist 
Germania, între 
•Și R.D. Germană, 
poarele noastre.

continuu între Parti-
, • și

Unit din 
România 

între, po-
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crearea pruuuiui„ 
stat dac centralizat | 
și independent. ■ 
Jurnalul științelor] 
și călătoriilor. | , 
La zi în agricultu- S 
ră. j
Drumul unor cînte- i 
ce „Roata" și I 
„Charlie Chaplin". I 
Telejurnal. •

I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Hoțul din Bag
dad; Republica: Rug și 
flacără; Unirea: Mijlo
caș la deschidere.

PETRILA : Knock-out
LONEA —- Minerul : 

I se spunea Buldozerul;
ANINOASA: “ 

taiorul.
VULCAN -- 

rul: Un polițist 
Muncitoresc: 
pe compozitor.

LUPENI — 
Cumpăna.

URIC ANI: Sosea 
dată un călăreț.

Prezen-

Luceafă- 
iitcomod; 
Speriați-J

Cullural :

0-

I

TV
10,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton : 

Bastardul (seria a 
Ii-a). Răzvrătiții. 
(reluarea 
dului 2).

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05. Teleșcoală,
16,35 Muzică populară. 
17,00 Reportaj pe glob: 

Antananarive — 
" capitala Mada

gascarului.
culturală.

Copilărie, uni de 
aur. -■ .
Desene animate 
Sindbad i 
rul, ultimul episod. 
Telejurnal, 

tineretului.
2050 de ani de 
crearea primului.

17.15 Viata
18,10

18,35

19,00
19,30 Ora
20,20

20.45

21,45

22,05

episo-

Industriei Constructoare 
de Mașini

Vizita delegației P.C.R. în Siria Liceul Industrial Petrila
25 (Agerpres). 
vizitei oficiale 
pe care o fa-

DAMASC
— In cadrul 
de prietenie
ce în Siria, delegația Parti
dului Comunist Român, 
condusă de . tovarășul losit 
Banc, membru al Comitetu
lui. Politic Executiv, secre
tar al
vn t o

■ Arafat, 
' teiului

a-C.C. al P.G.R., a 
întâlnire cu Yasser, 
președintele Corni-.

Executiv al Organi-

zațioi pentru Eliberarea Pa
lestinei. Cu acest prilej din 
partea secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicc^ăe 
Ceaușescu, au lost trans
mise lui Yasser Arafat un 
salut cordial de prietenie, 
urări de sănătate personala, 
de noi, succese în activi
tatea ce o desfășoară în 
fruntea O.E.P., de pace si

prosperitate poporului pa
lestinian prieten.

- Mulțumind pentru mesaj, 
Yasser Arafat a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un sin
cer salul de prietenie, urări 
de sănătate și fericire per
sonală, succese tot mai 
mari poporului român pri
eten. în construcția vieții 
sale noi.

LA MOSCOVA s-au des* 
fășural lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem al . 
U.R.Ș.S. I.a lucrări, .au par
ticipat Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P..CU.Ș., ălți conducători 
de partid și de stat. Se
siunea a adoptat Legea pri
vind sovietele, de ținut și 
regionale ale deputaților 
populari, care lărgește și 
precizează competența or
ganelor respective. De a- 
semenea, au fost adoptate 
legj privind protecția at
mosferei și a regnului a- 
nimal.

cerilor, astfel că numai 22 
partide dintre cele 64 pro- 

: s-au putut încheia.

SECETA provocată de ab
sența ploilor a cauzat în 
Mexic moartea a 15 persoa
ne în statul Queretaro și 
deshidratarea a cel puțin 
10000 de persoane, în spe
cial copii, in regiunea de 
nord a țării. Peste 95 000 
de vite și aproximativ 
25 000 de păsări domestice

au pierit în zona statelor 
Sinaloa, Sonora și Chihua
hua, daunele fiind estima
te la peste 90 milioane 
dolari.

ÎN CADRUL CELEI DE-A 
Xll-A EDIȚII A Târgului 
internațional „Incheba ’80“, 
de la Bratislava, patru pro
duse românești participan
te la Concursul internațio
nal „Chimia în cămin" au 
cucerit modali; de aur. Al
te trei produse au fost dis
tinse cu diplome de onoare.

ȘI ÎN ZIUA A DOUA a 
turneului internațional dc 
tenis de la Wimbledon vre
mea ploioasă a împiedicat 
buna desfășurare a între

gramate
t/ .Â în primul tiir al probei 

de simplu femei, jucătoarea 
româncă Virginia Raziei a 
învins-o cu 7—6, 6 4 pe 
Sabina Simmonds (Italia).

PARIS 25 (Agerpres). 
— Sub auspiciile asocia
ției de prietenie franco- 
române „Berlioz-Enescu" 
și cu concursul municipa
lității locale, în orașul 
ȚerVille din regiunea 
Lorena, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de 
artizanat și artă popu
lară românească. Cu a- 
ceaslă ocazie, au fost 
proiectate filme documen
tare prezentînd bogăția, 
frumusețea și permanen
ța tradițiilor poporului 
român.

Au participat primarul 
localității, reprezentanți 
ai asociației, un numeros 
public.

(Ager- 
Politic

Conferința ministerială a O.U.A.
FREETOWN 25 

pres). — Comitetul
al Conferinței ministeriale a 
Organizației Unității Afri
cane, aflat în sesiune în 
capitala Republicii Sierra 
Leone, și-a încheiat dezba
terile asupra punctului de' 
pe ordinea de zi privind 
instituirea embargoului pe
trolier către regimul rasist 
de la Pretoria. Intr-o hota- 
rîre adoptată în acest sens 
se preconizează o inițiati
vă diplomatică pe lingă ță
rile occidentale în vederea 
respectări] boicotului petro-

lier față de R.S.A., precum 
și elaborarea unor măsuri 
urgente destinate sprijinirii 
statelor africane, legate.din 
punct de vedere economic 
de Africa de Sud — Bots
wana, Swaziland și Zim
babwe.

Pentru transpunerea în 
practică a acestor hotăriri 
s-a propus convocarea unei 
reuniun; i 
telului de 
ganizației 
și al celui 
adoptarea 
mune împotriva R.S.A.

comune a Comi- 
i Sancțiuni al Or- 

Unității Africane 
al O.N.U. vizînd 
unor măsuri co-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 02 (secretariat), 4 24 6-1 (sec(il)

înscrie pentru anul școlar 1980—1981, 
în perioada 1—8 iulie, absolvenți ai treptei 
I de liceu la următoarele forme de învăță- 
iriînt:

TREAPTA A ll-A (CLASA A Xl-A) la 
prorilele ; ",

■® mecanic (băieți și fete)
— meseria : mecanici mașini și utilaje 

— 36 locuri
— prelucrător pr,in așchiere — 36 locuri. 
© electrotehnică (băieți și fete)
— meseria : electromecanic construcții 

de mașini și aparate electrice —_36 
locuri.

ȘCOALA PROFESIONALĂ
— meseria : prelucrător prin așchiere 

36 locuri (băieți și fete)
— sculer matrițer — 36 locuri (băieți).
Concursul are loc în perioada 9—14 

iulie 1980.
Informații suplimentare se primesc zil

nic la secretariatul școlii, strada Republicii 
nr. 196 Petrila, telefon 113, Petrila II.

Mica publicitate
VÎND convenabil casă 

două camere, baie, grădi
nă. Strada Vilelor 22, Pe
troșani. (512)

V1ND magnetofon ZK 
246 stereo. Telefon 43905, 
după ora 15,30. (514)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Varga

losif eliberată de A.U.T.t. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(511)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hîrleț 
Viorel, eliberată de prepa- 
rația Lupeni. Se declară 
nulă. (513)
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