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Mina Paroșeni—-obiectiv de 
primă mărime pe harta economică

Nicolae 
Erich HoneC- 
joi dimineața

agrega-

repre- 
indus-

eONARtiVL 
AL JX-LE< 
•*.**»«■

ub conducerea înțe* 
leaptă a partidului, 

personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in
dustria Văii Jiului a cunos
cut mari prefaceri înnoitoare 
în cei 15 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Sînt de fapt cei mai 
fertili ani,. Unul dintre o- 
biectivele prioritare ale 
cincinalului 1966—1970, o- 
biective pe care ziarul 
„Steagul roșu" le-a publicat 
în numărul 4896 din iulie 
1965, într-un material _ de 
dezbatere a proiectelor de

- directive ale Conqresului 
al IX-lea al P.C.R. se subli
nia : „îndeplinirea cu suc
ces a prevederilor noului 
cincinal, necesită dezvolta
rea capacităților de produc
ție a minelor existente și 
punerea în exploatare a mi- > 
neior Paroșeni și Bărbăteni".

A u trecut 15 ani în- 
scriși cu, litere de aur 

' în cronica faptelor. 
Ia care cei de atunci, pio
nierii întreprinderii, au ră
mas statornici pe magistra
la „aurului negru". Pe mulți 
dintre minerii de odinioară 
i-ani găsit astăzi la pupi
trul de comandă al 
nei întreprinderi.

loan BeSserman, 
tunci miner, astăzi 
rul șef al întreprinderii, ne

inoder-

a-Pe 
ingine-

MINA BARBATE^ i y
în fruntea întrecerii i

Realizările obținute de 
minerii Bârbăleniutui în 
ultimele zile dovedesc, 
și argumentează cu te
meiul faptelor, puternica 
revenire economică a a- 
eestui harnic colectiv 
care pînă Ia începutul 
acestei luni ne obișnuise 
cu ritmicitatea realizări
lor și constanța depăși
rilor. După ce a traver
sat o perioadă grea în 
care colectivul minei s-a 
confruntat cu unele nea
junsuri ce au condus la 
nereaiizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, în ul
timele zile producțiile 
realizate sînt superioa
re prevederilor cu 173 
de tone, în 23 iunie, și 
111 tone, în 24 iunie. 
Aceste realizări consti
tuie cele mai importan
te depășiri înregistrate 
în Valea Jiului, depășiri 
care situează din nou 
colectivul minei ■ Bărbă
teni în fruntea întrecerii 
pentru perioada respecti
vă.- ' '

Cu sarcinile realizate 5 
și depășite, sarcinile zilei î 
de 24 iunie se prezentau | 
șî întreprinderile miniere I 
Paroșeni șî Petrila l •»*** .«A* ■ «A . • ■■■ .»■ w, ■ ■■».- im
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• In ziua de 7 octombrie 1966 la mina Paroșeni 
șe extrăgeau primele tone de cărbune. Cu prilejul vi
zitei făcute în întreprindere în acel moment, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
scris în cartea de onoare i „La începutul activității 
sale, urăm colectivului tinerei exploatări miniere Pa
roșeni, mult spor în muncă, succese cît mai mari în 
îndeplinirea planului de producție, sănătate și fericire 
tuturor. Noroc bun

• 44 000 tone de cărbune brut extrase la z; peste 
prevederile cincinalului actual.

• în primii patru ani care au trecut din cincina
lul 1976—1980 s-a realizat producția cincinalului tre
cut și de 2,5 ori producția cincinalului 1966—1970.

;v v • în anul 1970 s-a introdus primul complex me
canizat. Ponderea producției extrasă cu complexe me
canizate din totalul producției a fost în cincinalul an
terior de 23,3 la sută, iar în cincinalul actual de 38,2 
Ia sută, precoiiizîndu-se ca în cincinalul viitor să de
pășească 50 la sută.

• De la intrarea în funcțiune și piuă în prezent 
valoarea utilajelor de care beneficiază minerii de. la 
I’aroșeni depășește 450 milioane- lei.

cincinalul 1976—1980 s-au calificat și 
de oameni ai muncii.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Erich Honec
ker sînt înconjurați la so
sire cu deosebită căldură 
de muncitori din întreprin
dere, de copij ai acestora 
— pionieri și șoimi a pa- 
tiei care le oîeră buchete 
de flori.

In fața unor machete și 
grafice, gazdele au prezen
tat date privind profilul și 
dezvoltarea întreprinderii, 
precum și principalele re
zultate obținute în actua
lul cincinal. S-a arătat In 
acest sens că drept rezul-

Tovarășii 
Ceaușescu și 
ker au făcut 
o vizită la întreprinderea 
de mașini-unelte și 
te București.

Vizita la această 
zentativă uni’tate a
triei noastre constructoare 
de mașini a constituit pen- 
tu înalții soli ai Republi
cii Democrate Germane un 
prilej de a cunoaște reali
zările obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în 
acest domeniu de vîrf al
tehnicii, de a analiza, la
fața locului, noi posibilități țaț al sprijinului constant 
de dezvoltare a colaborării 
și cooperării economice bi
laterale.

acordat personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
cestei întreprinderi, a mo-

bilizării eforturilor comu* 
niștilor, a întregului co* 
lectiv pentru transpunerea! 
în practică a indicațiilor 
date do secretarul genera! 
al partidului, colectivul fa
bricii a reușit ca, paralel cu 
dezvoltarea producției și 
diversificarea sortimentelor, 
să înregistreze succese de 
seamă în Îndeplinirea rit* 
mică a prevederilor de 
plan, în ridicarea continuă 
a peformanțelor mașinilor 
și agregatelor, în sporirea! 
competitivității acestora. 
Astfel, toți indicatorii pen* 
tru actualul cincinal au fost 
de pe acum realizați și de*

(Continuare In pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficiale
cesai* ca popoarele lumii, 
forțele înaintate de pretu
tindeni să colaboreze tot 
mai strîris pentru o dimi* 
nuare continuă a încorda* 
rii din viața internațională, 

în cadrul convorbirilor 
s-a pus un accent deosebit' 
pe realizarea securității în 
Europa, subliniindu-se că 
aceasta constituie una din

26 iunie, au conti- 
la București și Si- 
convorbirile oficiale 

tovarășul Nicolae

• Numai în 
policalificat 1 900

de amăpovestește cu lux 
nunte, fiecare etapă, fieca
re moment decisiv în dez
voltarea minei. Francisc 
Fazakaș, Ion Grigor eseu, A- 
lexandru Laszlo, Nicolae 
Tereblecea, șefi de briga
dă, Nicolae Suciu, Vasile 
Moțoc și Ana Motoc, Petru 
Menea,- Dumitru Mihai, Oc
tavian Deaconescu, tehhi- 
cieni, constituie un nucleu, 
dar mai cu seamă o dovadă 
a statorniciei, confirmată

prin înalte calități profesio
nale, prin ambiție și res
ponsabilitate comunistă. A- 
lăturî de ei cunoscuții șefi 
de brigadă Titu Teacenco, 
Ilie Filiche, veterani ai me
canizării Văii Jiului, Kal
man Geza, Mihai Agoșton, 
Mihai Șoldea, Gavrilă Mes- 
zaroș, șefi de formație, oa-

Constantin GRAURE

Joi, 
nuat, 
naia, 
între 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și . 
tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

In cadrul acestor noi 
runde de convorbiri, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au avut un 
larg schimb de păreri 
privire 
actuale 
ționale 
muniste 
precum 
întărirea în continuare 
colaborării și

dintre cele două partide și 
țări pe arena mondială.

Ambele părți și-au expri
mat, șl cu acest prilej, în
grijorarea față de agrava
rea, în ultimul timp, a si- 
tuației internaționale, ceea 
ce creează mari pericole la 
'adresa libertății și indepen
denței popoarelor, a păcii 
și securității mondiale. S-a 
considerat că, în aceste 
condiții, este imperios ne- (Continuare In pag. a 4-a)

cu 
la unele probleme 
ale vieții interna
și ale mișcării co

și muncitorești, 
și în legătură cu 

a 
conlucrării

Astăzi, transmisiuni directe la radio 
și televiziune :

— în jurul orei 16,001 solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germană;

— In jurul orei. 16,30 1 mitingul prieteniei î
— în jurul orei 18,30 l ceremonia plecări} delega

ției de partid și de stat a Republicii Democrate Ger
mane.

• •'.'?; 7. J’7:-.ă? W7';7

(Continuare în pag. a 2-a)

/
!Ș®

;Ws

I. M. LUPENI

Sectorul IV a reali

zat planul pe primul

semestru
Minerii din cadrul secto

rului IV, 
sector al 
porte axă 
planului 
tru al asului cu 9 430 tone 
de cărbune. Plusul amin
tit s-a obținut pe baza spo
ririi productivității muncii 
în abatajele mecanizate cu 
1,5 tone/post. Semnificativ 
de consemnat este fapt ul 
că pînă la finele semes
trului, harnicii mineri de 
aici vor mai realiza încă 
8 400 tone de cărbune. Din
tre brigăzile care și-au în
deplinit și depășit zi de zi 
sarcinile de plan, amintim 
pe cele conduse de Cons
tantin Lupulescu, Teodor 
Boncalo; și Valentin Tofană.

cel mai mecanizat 
minei Lupem, ra- 
depășirea, la zi, a 
pe primul semes-

In urma articolului inti
tulat „Reparațiile de dumi
nică decid soarta pro
ducției de cărbune în săp- 
tămina următoare", publicat 
în ziarul nostru nr. 8627, 
din 1 iunie a.c., conducerea 
Combinatului minier Valea 
Jiului, ne comunică măsu
rile întreprinse pentru îm
bunătățirea situației. Re
dăm integrat răspunsul 
primit :

„Am luat cunoștință
conținutul articolului men
ționat încă la data publică
rii atît noi. cei care func
ționăm în cadrul comparti
mentului electromecanic din 
C.M.V.J., cît și cei de la 
l.M. Aninoasa, respectiv de 
la celelalte unități minie
re și preparați! cu care deo
potrivă. împărtășim semnifi
cația și . obiectivitatea ma
terialului.

Fără intenția de a ne a- 
bate de la subiect, vă ru
găm să cunoașteți că la 
nivelul C.M.V.J., ca de alt
fel și la ’unitățile minieie- 
preparații, problemei revi
ziilor și reparațiilor în qe- 
neral și a celor de dumini
ca în special i se acordă o 
atenție deosebită, atît sul» 
raport tehnic, cit și orga
nizatoric. Cu toate acestea, 
insă, așa cum ați constatat

de și dv. la Aninoasa (și ase
menea cazuri din păcate 
sînt și la alte unități - din 
cauza unei insuficiente răs
punderi) mai tntîlnim cadre 
tehnice care tratează cu 
ușurință această sarcină de 
mare importanță pentru si
guranța funcționării insta
lațiilor și nu înțeleg să-și 
preqălească temeinic con
dițiile și baza tehnlco-nia-

Duminică, la Costești

„întiinirea tineretului 
cu istoria" »

nâ educației politice și cui* 
turii socialiste pentru tine* 
ret", desfășurate sub patro* 
pajul organizației județene 
U.T.C., și-au- anunțat 
ciparea 1 800 de tineri 
citori, intelectuali și 
din Valea Jiului.

Sîmbătă seara, în 
unui impunător foc de ta
bără, va avea loc un reci
tal de poezie patriotică și 
muzică folk, după care a- 
sistența va urmări proiecția 
în aer liber a filmului ro
mânesc „Dacii". Scara se 
va încheia cu un impresii)-

Pregătirile pentru sărbă
torirea a 2050 de ani de la 
întemeierea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent cresc în intensitate; 
după cum se știe, în cursul 
acestei săptămîni, tinerii 
din județul nostru sc vor 
întîlni pe vatra străvechii 
cetăți dacice de la Costești, 
pentru a-și manifesta pre
țuirea față de gloriosul tre
cut al poporului nostru și 
hotarirea de a fj demni 
continuatori dc fapte socia
liste pe statornicul lor me
leag românesc. La manifes
tările care vor încheia „Lu- liant joc de artificii.

Seria acțiunilor din di
mineața zilei de duminică 
va debuta la ora 10. Pro
fesorul universitar Hadrian 
Daicoviciu, cunoscut daco- 
log, va conferenția -despre 
„Ținutul hunedorean — loc 
de geneză, organizare și 
dezvoltare a primului stat 
dac centralizat și indeperi* 
dent, -condus de Burebista". 
Cele două scene în aer li- 
ber vor găzdui apoi amplu)! 
spectacol de evocare „Din1 
vatra milenară, scrutînd 
spre viitor", la realizarea 
căruia își vor aduce con
tribuția laureații concursu
lui interj udețean al crea
torilor de poezie revoluțio- 
nară-patriotică „Sub flamuri

Ion FIASTRUL

terială atît de necesară 
reușitei acestei activități de 
revizii și reparații, invo- 
cind ca și ing. E. Bucur de 
Ia Aninoasa, lipsa șurubu
rilor de la I.R.IU.M.P., ca
re foarte corect ați subliniat 
că puteau fi realizate fără 
dificultate fu atelierul u- 
nității. Dar inq. E. Bucur 
și alții ca el, cînd cad vic
timă propriilor lor greșeli 
de neprevedere. încearcă 
să se eschiveze de răspun
dere, transferîndu-și obli
gațiile lor altora.

De altfel, la l-M. Aninoa
sa, la l.M. Livezeni și chiar 
la alte unități, ne mai con-, 
fruntăm.destul de frecvent cu 
situații cînd unii șefi de 
sectoare (și nu sînt puțini) 
negliiează din rațiuni re

(Continuare în pag. a 2-a)

partid 
mun- 
elevi

jurul

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prunele zile din vacanța de vară. Folo : T. I.ICIU

(Urrrtare din pagina 1)

La mina Lupeni

. Tntr-o recenta plenară cu 
activul comitetului U.T.l'. a 
fost evidențiat, faptul că li- 

. norii de la I.M. Lupeni con
tinuă. rezultatele bune cilii 
anul 11'79 planul econo
mic la lucrări finanțate, a 
fost îndeplinit în proporție 
de 107,4 la suta — ,-u
.ocupat locul I pe județ, . Și 
în-acest, an organele și or
ganizațiile U.T.C.; sub 
drum alea organizațiilor

în- 
de 

partid, s-aU mobilizat pen
tru realizarea angajamentu
lui asumat în cadrul înțrc- 

. cerii uteciste „Tinerelul, 
factor activ £u realizarea 
cincinalului revoluției teh- 
nlcis-știiri țifice". Utectștii 
minei aii înțîmpinat Foru
mul tineretului cu intense 
acțiuni pentru realizarea 
.angajamehtuiui economic, 
în valoare de 115 000. lei, 
angajament ce a.fost realizat 
integral încă din luna tre
cută, în acest fel, organi
zația U.T.C. de la mina I.u- 
peni este fruntașă în județ. 
Orgiinizațiiie U.T.C. frunta
șe —- secretari Radu Cicra, 

.11 ie Dirrică, Marin Oprea, 
Niță Pirloq, Ioan Dorof'.ei, 
Maria Navradi, Tbodor 
Măriqu, Cornel Savin, lu- 
lian’a Mesarpș — au organi
zat acțiuni pentru recupe
rarea de armălurl metalice 
TH,, scocuri, slflpi și alte u- 
tilaje în valoare de 1 600 000 
lei. Tinerii au descărcat din 
vagoane 400 tone diferite 
materiale, au colectat din 
subteran peste 100 t fier 
vechi, 3000 kg cupru, 500 kg’

aluminiu, precum Și 500 kg 
hârtie de la suprafață. Slut 
realizări bune cu care ti- 
jierli de. la I.M. Lupeni în
cheie primul semestru al a- 
cestui an.

Plenara a subliniat ce
rința ca acțiunile de muncă 
patriotică,, mai ales cele ne- 
fiiianțate, să fie mai 
mobilizatoare, să aibă un 
caracter educativ. Sectoa
rele de producție ale minei 
Lupeni se confruntă cu u- 
nele greutăți în această pe
rioadă. Organizațiile U.T.C., 
tinerii sînt chemați să aju- 

. te mai activ producția. In 
organizațiile U.T.C. să fie 
declanșată o 'puternică 
piriie împotriva acelor ti
neri care absentează nemo
tivat de la lucru, a acelo
ra care nu răspund la co
menzi în zilele de repaus, 
îiu participă la acțiuni de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașului. la 
activ ități cultural-educati
ve. Programul de activitate 
aprobat de plenară pentru 
perioada trimestrului 1II 
1980, propunerile formulate 
de utcGști pentru îmbună
tățirea ^activității constituie 
jaloâne mobilizatoare pen
tru tineretul de la I.M. 
Lupeni, hotărîl să se afirme 
cu un. aport mai mare în e- 
fortul întregului colectiv al 
minei, pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de pian 
pe acest an la producția fi
zică de cărbune cocsifica- 
bil. ,\ț.:

Avram MICA

o- profesionale preocuparea 
pentru asigurarea condițiilor lui
necesare reviziilor preven- ma
five și reparațiilor curente, obiectiv formulat în legă-
ca și cînd acestea nu ar fi tară cu modul deficitar al
în interesul sectoarelor, 
lăsînd acțiunea de revizii- 
reparații numai pe seama 
electromecanicilor din sec
tor care, fiind puțini la nu
măr, insuficient asigurați, 
și pregătiți cu bază tehnico- 
materială, nesprijiniți co
respunzător cu ajutoare de 
la brigăzile care au în do
tare utilaje-instalații și e- 
chîpgmente, respectiv, sînt 
insuficient controlați asupra 
Calității și recepției lucră
rilor, ceea ce nu conferă 
pentru „săptămâna următoa
re" siguranța în exploata
re alît de necesară procesu
lui tehnologic de producție.

Urmare articolului publi
cat am examinat la I.M. 
Aninoasa reacția materialu-

Măsuri operative
dv. și ne-am dat sea- tați miniere.

In concluzia celor pre
zentate, mulțumim pentru 
modul constructiv în care 
ne-ați ajuta1', și promitem că 
în activitatea noastră vom 
urmări prin eforturi unite 
și sporite să asigurăm o în
treținere corespunzătoare a 
dotării electromecanice, che
zășia realizării sarcinilor de 
producție".

că prin modul critic și

pregătirii activității de re- 
parații din 30 mai a.c„ au 
fost luate măsuri corespun
zătoare pentru prevenirea 
unor situații similare în vi
itor, articolul fiind în ace* 
lași timp o atenționare în 
plus și pentru celelalte uni-

i

-A

Iritîlnirca
tineretului 
cu istoria"

de partid biruitoare" și ai 
Festivalului-concurs de mu
zicii populară „Voci tinere", 
soliști profesioniști de mu
zică populară, ansambluri 
folclorice, de estradă, alte 
formații de amatori, - aparii- 

așezămintelor cultu- 
î 
iul im <
", ..Silvana" din De- 

Miodra" al minerilor 
Văii Jiului, „Hațegana" al 
clubului «Siderurgistul» din 
Hunedoara, „Doina Crișului" 
al Casei de cultură din 
Brad, „Doina Slreiului" dirt 
Călan, „Bucura" din Ilațeg, 
formațiile cluburilor tinere
tului din județ, ale clubu
lui C.l ,R. Simeria ele.

După-amiază sînt progra
mate finalele întrecerilor 
sportive dotate cu „Cupa 
Coștești 1980“, la volei și 
handbal ( în care sînt an
grenați 40 de sportivi și 
sportive de la G.S.M. Pe
troșani și Liceul industrial 
din Vulcan), jocuri dis
tractive, excursii și drume
ții spre cetățile dacice ele 
la Grădiște, Coștești și Bli
darii.

județ. între aces-
ansambluril.e

de muncă"

obiectiv
(Urmare din pag. I)

meni cu vechi state de 
funcțiune in minerit. Ale
xandru Laszlo, Ion Daniel, 
Vasile Cerceza de la inves
tiții sînt „ctitorii ‘ ai zeci de 
kilometri de „drumuri sub
terane", sini cei care fac 
parte dintre aceia care au 
trăit emoția mecanizării, e- 
xameii greu și exigent, tre
cut cu bine de vrednicii mi
neri de aici, au contribuit la 
formarea unui colectiv de 
excepție care a realizat, la 
zi, peste prevederile cinci
nalului actual, 44 000 tone 
de cărbune brut. Pentru 
succesele obținute în extrac
ția cărbunelui, vrednicilor 
mineri de la Paroșeni li s-a 
decernat, în anul 1977, Or
dinul Muncii clasa a II-a.

h uăt frecare in parte,
1 minerii de la Paro-

. șeni au știut să se 
afirme în introducerea me
canizării, și folosirea ei. în- 
Arețiiie-rea și exploatarea , 
■utilajelor de mare randa
ment nu-s trebur.j ușoare. 
Pentru ca să realizezi pro
ductivități de 14—to- 
ne/post îți trebuie pricepe
re și dăruire, organizare și 

z responsabilitate
rească. Toate aceste cali
tăți au făcut din minerii de 
aici un colectiv omogen, 
care nu a acceptat nicio
dată infrîngerea în fala u- 
nor greutăți inerente pe ca
re ie-a întîmpinat.

Paroșeni — 
de primă mărime 

de an zestrea tehnică liber ei ș-au amenajat 
a întreprinderii a crescut 
necontenit. In prezent, mi
nerii de Ia Paroșeni dispun 
de complexe mecanizat e, 
combine de înaintare, ma
șini de încărcat, a căror 
valoare se ridică la șute de 
milioane de lei. Ponderea 
producției extrasă mecani
zat din totalul ) ' '
este în acest cincinal de 
58,4.1a sută, preconizîndu-se 
ea în cincinalul următor să 
ajungă la 63—65 la suță.JJo- înalta misiune pe care parli- 

' ....... ........... ' ”l....... . dul, secretarul său general,
le-au încredințat-o, au ră
mas statornici la pupitrul de 
comandă al producției de 
cărbune. Apoi disciplina și 
responsabilitatea comunistă 
de care a dat și da do
vadă fiecare membru al co
lectivului nostru, au avut un 
efect hotărîtor în succese
le tot mai bune pe care 
le-am obținut de-a lunqu) 
anilor". La rîndul său, in
ginerul Emeric Kovacs, di
rectorul minei, afirma: „Sîn- 
tem ho'ărîți să continuăm 
seria succeselor pe . care 
le-am obținut în acest cin
cinal. Este o tradiție, o mîn- 
drie a colectivului nostru 
de a înfăptui obiectivele 
Congresului al Nll-lea al 
partidului, dind tot mai 
mult cărbune țării și cu efi-

, ciență economică ; 
contribuind astfel la 

energetică 
României socialiste".

cu 
forțe proprii și un teren de 
fo'bal.

orbind despre reali
zările obținute, des
pre oameni, secre

tarul comitetului de partid, 
întreprindere, depu- 
în Marea Aduna- 

. , -- Națională, Vasile 
producției. Nemeș, ne spunea : „Avem 

un colectiv de muncr.ori și 
specialiști, care au știut și 
știu ce vor, con.știenți de

V
-pe 
tat 
re

tarea tehnică nu contribuie 
huihai la sporirea produc-, 
ției de cărbune, ci a mărit 
considerabil gradul de secu
ritate a muncii minerilor. 
Paralel cu’ introducerea 
noilor tehnologii de extrac
ție s-a trecut la .policalifi
carea și specializarea per
sonalului muncitor. . Numai 
în cincinalul actual s-au 
calificat și policaliticat pes
te 1 900 oameni ai muncii.

Jn peri.oada , care a 
trecut de la Con
gresul al IX-lea au 
cunoscut simțitoa

re îmbunătățiri si condiți
ile de viață ale minerilor. 
La ora actuală, peste 1200 
de mineri de la Paroșeni 

muncilo- locuiesc în apartamente noi, .
< onfortabile. Merită a fi 
amintit, de asemenea, fap
tul că la fel ca toți minerii, 
ei beneficiază de o masă 
gratuită la intrarea în șui. pendența 
Pentru petrecerea timpului

sporilă, 
i indc- 

a

6
I © INSTRUIRE. La 

bul sindicatelor din 
peni se desfășoară 
truireă comisiilor de jude
cată din unitățile economi-

Ansamblul folcloric „Rapsodia română", al Con
siliului central al U.G.S.R., are o carte de vizită im
presionantă ; în cei 33 de ani de activitate s-a făcut 
cunoscut ca mesager al cin tecului și dansului româ
nesc, în țară și peste hoaare; este semnificativ fap
tul că, numai în ultimii doi ani a întreprins turnee 

■în peste 30 de țări ale lumii. „Acest strălucit colectiv 
artistic, dublu laureat al Festivalului național „Cînta- 
rea României", manifestă însă preocupări și în ceea ce 
p/ivește îndrumarea mișcării artistice de amatori, pro- 
rhovînd genuri și mijloace specifice de exprimare — 
dansul tematic, imaginea de film, spectacole. de poe
zie etc. Profitînd de prezența artiștilor bucureșteni la 
manifestările din cadrul „Lunii culturii și artei jiene", 
am solicitat impresiile directorului ansamblului, Ion 
Stoichiciu. Pentru început ne-au fost oferite amănunte 
despre activitatea rapsozilor, bucureșteni.

— Intr-un an, dacă luăm 
în seamă stagiunile de la 
sediul ansamblului, întîlni- 
rile cu turiștii străini, tur
neele prin țară și de peste 
hotare, susținem circa... 550 
de spectacole, care se bucu
ră de un aflux de iubitori 
ai folclorului românesc. Nu
me ca, al artistului popo
rului Ionel Budișteanu, di
rijorul orchestrei, al ar
tistului emerit Teodor Vast 
lescu, maestru coregraf, ale 
soliștilor Gheorghe Turda, 
Ștefania Rareș, Maria Apos
tol, Elena Merișoreanu și 
altora asiqură afișul unor 
spectacole de excepție. In 
afara pieselor melodice și 
coregrafice tradiționale, 
propunem publicului și im
plicit artiștilor amatori mo
dalități moderne de abor
dare a folclorului. Spre e- 
xemplu, scenariul coregra
fic, brodat pe o idee etică 
sau satirică, deoarece soli
cită un număr mic de dan
satori. Coregrafii noștri a- 
duc o idee în dans, dar res
pectă zona folclorică, speci
ficul și originalitatea dan
surilor noastre, deci evită 
stilizarea excesivă.

— Cum sprijiniți e- 
fecliv mișcarea de ama
tori ?

— Funcționînd totodată 
și ca centru metodic pen
tru amatori. Spre exemplu, 
nu demult, sub egida noas
tră, s-a desfășurat un curs 
pentru 100 de dansatori a- 
matori, mai ales din for
mațiile sindicatelor. De ă-: 
semenea în turneele prin 
țară stabilim un contact di
rect, o bună conlucrare cu 
formațiile așezăminitelor cul
turale, cu iubitorii folcloru
lui.

— în acest sens, trebu
ie văzută și participarea 
dv- Ia „Luna manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-artistice și Spbrr 
live" din Valea Jiului ?

— Desigur. In sălile de 
apel ale întreprinderilor 
miniere, pe scenele caselor 
de cultură și cluburilor 
muncitorești ne-au urmărit 
peste 14 000 de oameni ai 
muncii. Soliștii vocali,.dan
satorii și instrumentiștii 
noștri au purtat un dialog 
viu cu admirabilii mineri, 
preparatori, cu textiiistele, 
cu alți locuitori ai muni
cipiului dv.

— Cu ce gînduri se 
reîntorc membrii ansam- 

■ blului în Capitală ?
— în primul rînd, ținein 

să aplaudăm inițiativa or-

qanizării amplelor sărbători 
ale Văii Jiului, pe care ne ■ 

. yom strădui să le onorăm 
de cîte ori. vom fi invitați. 
Apoi, dialogul cu oamenii 
muncii ne-a convins că mi
siunea noastră este să a- 
propiem tot mai mult spec
tacolul folcloric de locul 
de muncă al beneficiarilor 
actului artistic. Din două 
motive -— să cunoaștem 
preocupările și viața celor 
care ne prețuiesc arta; să' 
ne cunoaștem reciproc. De 
altfel, la Lupeni, am fgșț 
invitați să concertăm, în ' 
viitorul .apropiat, în sala de 
apel; acest lucru ne stimu
lează, ne obligă să îmbu
nătățim calitatea speclpcole- 
îor noastre. Dacă venim în- 
mijlocul' minerilor trebuie 
să includem în repertoriu 
și piese din folclorul mine
resc. ’ . . . ș. *

— Ce proiecte veți ma
terializa în perioada ime
diat. următoare 1

— Calitatea de dublu 
laureați ne abligă să -fim 
la înălțime și în cea de a 
treia ediție ă Festivalului 
național „Cînlarea Româ
niei". Vom închina specta
cole jubiliare marilor eve
nimente pe care le aniver
săm în această vară — 2050 
de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat 
și independent, 15 ani de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Vom include în re
pertoriul nostru permanent 
capodopera enesciană „Rap
sodia I“, coregrafia fiind 
semnată de FI. Capsali. Ne 
vom diversifica activitatea, 
îndreplîndu-ne atenția și 
spre spectatorii mai mici 
— copiii și tinerii. Vom 
efectua multe turnee, î’r 
care Valea .Jiului nu va fi

-ocolită.
Interviu consemnat de 

Ion FIASTRUL

organizează, azi,

,, asociației juriștilor; ale că- • ASTAZI, la Casa de tîtniri au loc la orele 14 și
ryr concluzii vor sta ia cultură din Petroșani vor 15.
b iza instruirii. avea loc două intilniri ale

• ÎNTRECERI SPORTIVE. unui grup de membri ai • PARADA MODEI.
Comitelui sindicatului al Uniunii Compozitorilor din I.C.S. Mixt Vulcan organi-

I'
1
i ce și instituții de pe raza 
| orașelor Lupeni, Vulcan și 
I „Uricani, Acțiunea a fost 
i precedată" de controale ale

l.P.C.V.J.
incepind cu ora 14, în sala

clu-
Lu- 

azi ins- de sport a preparației Lu- 
concurs de tenis 
în cadrul „Cupei

peni, un 
do masă 
preparatorul". Participă e- 
chipele asociațiilor sportive 
de la prepărațiiie Petrila, 
Corcești, Lupeni și l.P.C.V.J.

România, printre care 
află Petre Brîncuș, Lauren- 
țiu Profeta, cu profesori de citoresc" 
muzică din inunii ipiul nos
tru, membri ui orchestrelor 
de muzică ușoară și dirijori 
al fanfarelor din locali’.,țilo 
Văii Jiului. Cele două in

se zează, azi, la ora 17, în sa- fia deschisă 
la cinematografului „Mun-' ,

Vulcan parada . 
modei — 1980. Prezintă 
modele fabrica „Mondiala" 
din Sătu Mare,

® IN NUMĂRUL din 21 
iunie al revistei „Luceafă-

i rul“ ilustrația unei pagini (ia comercială a județului 
este asigurată de cx-libri- Hunedoara Colectivul de 
șurile realizate de artistul vitrinieri din Petroșani a ob- 
piastic Dafinel Duinca, din ținut o mențiune colectivă 
Vulcan, prezent în expozi- și una individuală, decer

ni această pe- nată vilriniorului Silvestru 
rioad-i în holul 
bucureștean „Veneția".

® CONCURSUL VITRI-
NIERILOR. In orașul Brad
a avut Ioc un concurs de 
vitrine organizai de Direc-

hotelului Obveger, din Petroșani. I
Rubrică realizată de 
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Fiecare palmă de pămînt—folosită eficient

foștii

fiu motivări

Iscroni,
T.V.)

Iosif S1MO, 
Aninoasa

Teodor 
chiar și 
la ora 

aproape 
cultiva-

Nicolae PREDA, 
Cinip.i

Ani 
nea,

Lo-
o ajută după ce se;

lingă casele lor. 
n t în comuna noas- 
mulți mineri, care du- 

șut își petrec cîteva o- 
de odihnă activă mun-

(n apul 
participau ți 
la U.C.S’.M 
uitate care și-a 
realizat în nu- 

, mai trei zile, 
sarcinile repar
tizate - (cinci 
gropi. pentru 
fundațiile stîlpi- 
lor de susține
re) pe șantierul 
termoficlirii, în 
plină activitate.

O porțiune a 
viitoarei magis
trale a ’căldurii 
ce atrage admi
rația celor ce 
trec pe șoseaua 
Aninpasei: „li
ra" din drep
tul gării C.F.R, 

(Foto r

Dialoa cetățenesct;

Văzînd anunțurile
presă și emisiunile televi
ziunii prin care s-aji expli
cat avantajele valorificării, 
în condițiile prețurilor ma
jorate, a sticlelor și borca
nelor, m-am hotărît să con
tribui și eu cu familia la 
această acțiune. Am 'adu
nat din gospodărie amba
lajele din sticlă și m-am 
prezentat cu ele la punctul 
de achiziționare din 
irul Vulcanului. Aic; 
înlîmpinăt 
pus la

' care

cen- 
m-a 

un anunț ex- 
loc vizibil, pe 

..__ scria : „Nu primim
borcane și sticle. Nu avem 
bani". De la acest punct am 
mers cu ambalajele la cel 
de pe strada gării. Acesta 
era, de asemenea, închis 
pentru că, după cum spu
neau vecinii, s-a desființat

Cu ambalajele-

de la 1 iunie a.c. Mai a- 
veam, totuși, o speranță : 
să valorific ambalajele la’ 
alimentara. La magazin se 
primeau însă numai sticle, 
borcane nu, pentru că 
aveau lăzi în care să 
ambaleze.

Și, uite așa, după

nu
le

In ultima vreme, la re
dacție au început din nou 

■ să. sosească, din orașul Vul
can, sesizări cu privire la 

- întreținerea fondului locativ 
de stat, precum și la mo
dul în care sînt întreținute 
străzile, îndeosebi cele de 
la periferie. Cele mai re
cente sesizărj poartă data 
de 17 iunie a.c. A doua zi 
am pornit pe urmele aces
tor sesizări. Primul popas, 
secția Vulcan a E.G.C.L. 

. Lupeni. Tovarășul Idsif Mo
raru, șeful secției, era ple
cat cu autoslropitoarea, ca- 

' re nu funcționa^ așa cum 
trebuie, pentru a constata 
pe viu cauza. Afîînd că se 
va întoarce curînd, l-am aș
teptat în stradă. Deși este 
o stradă mai lăturalnică, 
existînd în apropiere cîte
va unități economice, cir
culația mașinilor este des
tul de intensă. In 15 minu
te au trecut vreo 20 de ma
șini și tot de ătîtea ori de 
pe strada nemăturată’ s-au 
ridicat nori de praf. O pri
mă confirmare a sesizărilor 
cetățenilor. Dar, iată că a 
sosit și autostropitoarea. 
Din cabină a coborit tova
rășul Iosif Moraru. Era ta
re supărat. Știind că sîntem 
venîți cu unele sesizări, 
și-ă: manifestat de la înce
put „amabilitatea". Parcă

am fi fost vinovați de
cetățenilor

Mineri-grădinari
. . Așezată pe - malurile 
văii cu același nume, co
muna Aninoasa nu dispune 
de terenuri întinse pentru 
a se cultiva legume și zarza
vaturi. Locuitorii Aninoa- 
sej sînt insă preocupați să 
cultive cu grijă fiecare pal- 
tnă de pămînt ce o posedă 
P'e 
S î
•tră 
Pă 
re 
cind cu dragoste în micile 
lor grădini. Printre acești 
harnici gospodari se numă
ră Gheorghe Munteanu, Va- 
sile Savu, Ștefan Hummer, 
Iosif Costinaș, Nicolae Cos- câți chiar și elevii; școlii 
tinaș, Gheorghe Gayriles- generale din localitate.
cu, Nicolae 
ghe Micu și

Nici '

mente pensionari, nu se la
să mai prejos în ceea ce 
privește cultivarea grădini
lor. E drept că au timp su
ficient la dispoziție și a- 
cest lucru se vede după 
cum își îngrijesc grădinile 
Victor Butca, Eugen Grosu, 
Nandra Ceuță, Simion Me
ra, Mihai Nedesca, Ioan
Bara, Ioan Țăranu, Ioan
Vlașin, loan Flota și alți 
decani de vîrstă din comu
nă. Pensionarul 
Buză și-a amenajat 
o, mică seră unde 
actuală roșiile sînt 
bune de culeși In 
rea legumelor se fac remar-

• S. CONSTANTIN, Lu- 
peni: Dacă aspectele ce ni 
le relatați privind neres- 
pectarea graficului de ridi
care a reziduurilor de la 
blocurile Al, A2, A3, A 4, 
A5, A6, A7 și A8 de pe 
strada Parîngului nu vor 
fi înlăturate în scurt timp 
după apariția prezentului 
răspuns, vă promitem o... 
fotocritică pe adresa, cui 
trebuie.

Același răspuns pentru 
potența... SUSANA GALL, 
din strada Bărbăteni nr. 7, 
blocul Al, Și anonimul din 
cartierul „80 de case" care, 
în scrisorile adresate re
dacției, se referă la aceeași 
problemă.

Ianc; Gheor- 
mulți alții.

mineri, actual-

Legume, zarzavaturi și flori
lucrat la mina Lo- 
iar acum, pensionar 

fiind dispun de timp pen
tru plimbare. De cite ori 
trec pe strada noastră,' 
Birăoni, mă opresc să ad
mir grădina lui Aurel Ciori. 
Nu pentru că la Cimpa’n-ar 
mai fi grădini frumoase și 
bine îngrijite, dar parcă a 
lui Aurel Ciort le întrece 
pe toate. '

Grădinari sînt toți din 
familie. Cel mai mult lu
crează însă : soția. Aurel ’ 
Ciort, care este maistru e-

lectromecanic la mina 
nea, 
întoarce din șut.. Frumoa
să e si grădina lui Gheor
ghe Drăgan, electrician tot 
la 1 .M. Ionea. Are
o grădină, m i c ă, e 
drept, dar lucrată cu mul
tă grijă. Cum spuneam, lai 
noi sînt mulți grădinari har
nici și pricepuți, iar recol
ta vă fi pe măsura străda
niei depuse.

• UN GRUP DE MUN
CITOARE de la întreprinde
rea de confecții Vulcan ca
re locuiesc în Petrila: Po
trivit reglementărilor sta
tuate prin art. 2 din anexa 
1 la Decretul 168/1975, u- 
nilățile economice suportă 
transportul pentru persoa- 
nele trimise de la locul de 
muncă permanent la alt loc 
de muncă nepermanent din 
cadrul unității, situat in

Răspundem
cititorilor

transportarea reziduurilor 
menajere.

Tovarășul Josif Moraru 
m-a ascultat iritat, apoi, ca 
scuză, pentru neremedierea 
la timp a acestor neajun
suri și a altora, a invocat 
lipsa unor materiale, numă
rul redus de instalatori sa
nitari și al mașinilor pentru 
transportul reziduurilor me
najere. Simbătă, duminică,

noi 
nemulțumirile 
din Vulcan.

— Cine mai sesizează 
despre noi la ziar ?

-— Locatarul Ion Urzică 
de la blocul 1, strada 
Șt. O. Iosif sesizează că din 
cauza unei conducte spar
te, apartamentele 2, 7, 13, 
25 și altele se deteriorează. 
La rîndul său Mihai Kurlen-

Pe urmele unor sesizări sosite la redacție

luni, marți și miercuri, deci 
în intervalul dintre 14—-18 
iunie, n-am avut nicț o ma
șină în acest scop, spunea 
dumnealui.

Nu contestăm, unele gre
utăți cu care se confruntă 
secția E.G.C.L. Vulcan. Ele 
sînt cunoscute de multă

der de la blocul nr. 6 de 
pe strada M. Eminescu se
sizează că la blocul respec
tiv,; instalațiile sanitare sînt 
defecte încă de pe vremea 
cînd clădirea se afla în pe
rioada de garanție. Rezulta^ 
tul ? Subsolul — inundat cu 
apă, iar de la parter și pî- 
nă la etajill 10 nu este apă vreme nu numai la E.G.C.L, 
la bucătării. Apa a fost o- . Lupeni, . ci și

Petroșani șl
la I.G.C.L. 

____ ,___ ,_ chiar . la 
G.I.G.C.L. Deva și, totuși, 
persistă, determinînd justi
ficate sesizări ale cetățeni
lor. : De aceste neajunsuri 
nu poate fi scutită nici con
ducerea secției. E.G.C.L. din 
localitate, tovarășul Iosif 
Moraru, șeful ei. Sini însă’

___ , . , ce 
le-am plimbat prin tot Vul
canul, cele cîteva zeci de 
borcane s-au reîntors tot 
în cămară. Mai trebuie 
spus că in zilele în care 
punctul de achiziționare 
din centrul 
deschis,, se 
de zeci, de 
tatea de 
sticlelor și 
desfășoară 
o face o singură persoană. 
Oamenii pierd multe ore 
aștepiind în picioare să le 
vină rîndul ca să predea 
cîteva sticle și borcane.

Oare nu se poate organi
za această activitate astfel 
ca cetățenii să nu mai bată 
străzile cu ambalajele din 
sticlă în sacoșe, ori astep- 
tînd la lungi fineturi să . le 
\ alorifice ?

Alexandru MlRLUȘCA, 
blocul nr. 3 din B-dul 

Victoriei, Vulcan

Vulcanului este 
formează cozi 

cetățeni, activi- 
recepționare a 
borcanelor se 

încet pentru că

prită chiar de locatari, 
fiindcă altfel ar inunda a- 
partamentele. La blocul un
de se află unitatea de des
facere a legumelor și fruc
telor din cartier, necazuri
le sînt și mai mari. O altă 
sesizare (bine ar fi să fie 
ultima) a provenit din par
tea unor locatari din slra- șl o seamă de deficiențe
da Dorobanților și alte privind organizarea muncii
străzi vecine, cu privire la instalatorilor sanitari, asis-

tența și controlul efectuării 
lucrărilor pe întregul flux 
tehnologic. „Față - de volumul 
mare de muncă, sînt într- 
adevăr puțini instalatori 
sanitari calificați, dar mari 
deficiențe sînt și în ceea 
ce privește folosirea din 
plin a programului de lu- 
eru. Eeplasindu-ne în car
tier, mai mulți locatari 
ne-au semnalat că nu rare 
sînt cazurile cînd instala
torii intră la alimentara, 
amplasată la punctul termic, 
se aprovizionează cu bău
tură apoi urcă pe deal și 
se cinstesc, și aceasta în 
timpul orelor de muncă, 

-în timp ce riecazurile oa
menilor muncii persistă.

In această perioadă, în 
fața colectivului secției 
E.G.C.L. Vulcan stau ■ sar- 

. cini mari și numeroase. La 
școli, reparațiile trebuiesc 
executate operativ și de 
calitate. Lucrările la tera
se și acestea rămase mult 
în urmă, zice-se din cauza 
timpului nefavorabil —, 
trebuie executate. în peri
oada cu zile însorite. £ im
perios necesar ca întregul 
colectiv al secției, cu spri
jinul mai concret și mai 
eficient al exploatării, să 
remedieze . în primul rind 
deficiențele de la instala
țiile sanitare ale apartamen
telor. ?

altă localitate. Dacă insă 
locul de muncă permanent 
este în altă localitate, ca 
în cazul dv., la Vulcan, iar 
domiciliul în Petrila, se 
consideră transport de la 
domiciliu la locul de mun- 
că permanent și contrava
loarea se suportă de 
soanele în cauză.

per-

LO- 
Ac-

• ASOCIAȚIA DE 
CATĂR1 nr. 7 Lupeni: 
tul normativ care vă inte
resează este Hotărîrea nr. ; 
2/1973 a Comitetului de 
Stat pentru Pro
blemele Consiliilor Popu
lare. E. G. C. L. Lupeni 
a procedat în lumină pre
vederilor acestei hoțăriri, 
facturîndu-vă contravaloa
rea zilelor de concediu cu
venite fochiștilor corespun
zător retribuțiilor medii de 
care aceștia au beneficiat 
pe timpul cit au lucrat la 
centrala termică ce vă ser
vește. Sumele facturate tre
buie să fie corespunzătoare 
întregului concediu pentru 
fochiștii permanenți și în 
raport cu timpul efectiv lu
crat și retribuția medie 
pentru ceilalți. Faptul • că 
facturarea concediilor se 
face acum, cînd la centra
la termică lucrează numai 
doi fochiști, deci se supor
tă de către locatari numai 
două retribuții, în loc de 
șase; în perioada iernii, 
este în avantajul locatari
lor, costurile pentru încăl
zire și apă caldă fiind ast
fel corect eșalonate.D. CRIȘAN

• •••• •••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••(
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Fotocritică pe adresa.
Cele două vagoane din 

imagine nu sînt diferite 
de altele din stația C.F.R. 
Petroșani. Totuși le-am 
fotografiat și le prezen-., nea 
tăm în... fotocritică .pen
tru că sînt pe cale să rea
lizeze un record de stațio
nare în aceeași postură 
,și aceiași loc. Se află pe 
linia depozitului de ma
teriale al . E.G.C.L. -Petro- 
șani, lingă moara de po- 

ăproape două ,, luni a celor două vagoa- 
Iuni. Sînt pline ochi cu 
moloz, pietre, reziduuri 
și pămînt adunate din in
cinta gării. Le-au năpădit 
buruienile de cînd stau 
hedescărcate. Și dacă vor 
continua să mai stea tot

Tumb de

așa, vor realiza un adevă
rat record de staționare 
șt neglijență. Nu ne ve
nea sa credem ce ne spu- 

i Emehik Munteanu 
pfintr-o scrisoare adresa
tă redacției despre ele. 
Apoi, la fața locului, 
ne-am convins că omul 

avea dreptate. Nu știm 
însă cum se vă motiva 
staționarea pe linia moar
tă timp de aproape două

ne. In asemenea situație,: 
alte unități plătesc 
C.F.R.-ului locații. Așa e 
corect, cum corect ar li 
să se aplice aceeașimă
sură și in -acest caz,.

Text și foto. T.V.
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Vizita în tara noastră a tovarășului 
Erich Honecker

(Urmare din pag. I)

pășiți, inclusiv producția 
netă și sarcinile la export, 
întreprinderea buctjreștea- 
nă produce în prezent 15 
tipuri de familii de mașini și 
agregate intr-o gamă varia
tă. Aproximativ jumătate 
din producția ei este desti
nată exportului, fapt ce 
confirmă atenția de care 
se bucură pe piața externă 
produsele purtînd mărea a- 

•cestei unități. Printre cele
aproape 30 de țări în care 
se livrează mașini-unelte și 
agregate realizate aici; pe 
un Ioc de frunte se situea
ză Republica Democrată 
Germană, ■

Tovarășul Erich Honec
ker s-a oprit în fața a nu
meroase mașini, și suban- 
samble, a stat de vorbă' cu 
proiectanții și constructorii 
acestora, a cerut lămuriri 
in privință performanțelor 
*și a domeniilor de utiliza
re. O deosebită impresie fa
ce strungul Carusel de 16 
ni — mașină gigant, de teh
nicitate deosebită care se 
realizează doar în cîteva 
țări.

Tovarășul Erich Honec
ker apreciază că reali
zările acestui colectiv pot 
deschide noi perspective 
amplificării colaborării și 
cooperării dintre România 
și R.D. Germană în do
meniul mașinilor unelte.

Conducerea acestei uni
tăți de cercetare prezintă 
unele produse, îndeosebi 
aparate de măsură și con- 

inminarea cheii
Joi dimineața, la Palatul 

Primăverii, tovarășului Erich 
Honecker, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germa
ne, i s-a înmînat, într-un 
cadru festiv, cheia orașului 
București,

s Sosirea
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
.Er'ch Honecker, secretar 
.general al Comitetului Con

trol realizate în cooperare 
cu institute din Republica 
Democrată Germană. Tova
rășul Erich Honecker se in
teresează de rezultatele a- 
cestei colaborări și își ex
primă dorința ca conlucra
rea dintre specialiștii din 
R.D. Germană și România 
în acest domeniu, precum 
și în alte sectoare de ac
tivitate să se lărgească în 
viitor.

Ca de fiecare dată, cînd 
se a’flă în mijlocul colecti
velor de oameni ai muncii, 
și de această dată tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu specialiștii în
treprinderii, cu conducerea 
ministerului de resort, pro
bleme legate de îndeplini
rea planului, de realizarea 
importantelor sarcini ce re
vin unității în actualul cin
cinal și în perspectivă. Se
cretarul general al partidu
lui, apreciind rezultatele ob
ținute de acest destoinic co
lectiv, i-a recomandat să 
acorde atenție în continu
are sporirii producției de 
mașinr-unelte grele, accele
rării procesului de dotare 
a acestora cu comenzi e- 
lectronice și hidraulice, sis
teme de mare productivi
tate, extinderii fabricației 
de subansamble sudate în 
locui celor turnate, în ve
derea reducerii greutății și 
a costului mșinilor-unelte. 
în același timp, a cerut cen
tralei industriale de resort 
șă întreprindă măsuri pen
tru trecerea mai rapidă la 
înfăptuirea programului de

orașului București
Cheia orașului a fost în- 

mînată tovarășului Erich 
Honecker de către tovară
șul Gheorghe Pană.

în încheierea solemnită
ții, tovarășul Erich Honec
ker s-a întreținut intr-o at
mosferă tovărășească, de 
caldă prietenie cu delegația 
Consiliului popular muni
cipal.

la Sinaia
trai al Partidului Socialist 
Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Democrate 
Germane, au sosit, joi du- 
pă-amiază, în stațiunea 
Sinaia. 

tipizare a subansamblelor 
și la realizarea, în această 
concepție, a liniilor și ma
șinilor agregat.

La încheierea vizitei, to
varășul Erich Honecker a 
adresat conducerii între
prinderii felicitări pentru 
realizările și rezultatele ob
ținute în colaborarea și co
operarea cu întreprinderi și 
institute de specialitate din 
Republica Democrată Ger
mană, exprimîndu-și do
rința ca în viitor aceste 
relații de conlucrare să se 
extindă în folosul reciproc.

El a oferit drept amintire 
colectivului întreprinderii o 
tapiserie, reprezentînd por
tretul Iui Ernst Thalmann, 
erou al clasei muncitoare 
germane.

După vizita Ia întreprin
derea de mașini-unelte și 
agregate București, coloa
na oficială a străbătut car
tierele Titan și Pantelimon, 
una din cele mai moderne 
zone ale Capitalei, unde au 
fost date în folosință, în 
ultimii ani, zeci de mii de 
apartamente. Construcția a- 
cestui mare cartier munci
toresc reflectă, ca și cele
lalte construcții similare, 
grija deosebită a partidu
lui și statului nostru pen
tru îmbunătățirea continuă 
'a condițiilor de locuit ale 
populației, pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru 
popor. Numeroși bucureș- 
teni, aflați pe traseul stră
bătut de coloana oficială, 
au ovaționat cu căldură pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, manifes- 
tîndu-și bucuria și satisfac
ția pentru noul dialog la 
nivel înalt între România 
și R.D. Germană.

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și 
tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia, președintele , Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Democrate Germane s-au 
reîntîlnit, după convorbiri, 
în cadrul Unui dineu care 
s-a desfășurat în aceeași 
ambianță de caldă priete
nie, stimă și înțelegere re
ciprocă. ;

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

problemele fundamentale 
ale păcii și destinderii, pe 
continent și în întreaga lu
me, că trebuie făcut totul 
pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv. în context, a fost 
relevată importanța pregă
tirii temeinice a reuniunii 
de la Madrid, astfel ca ea 
să impulsioneze realizarea 
ca un tot unitar a preve
derilor Actului final de la 
Helsinki, să ducă la dez
voltarea largă și neîngră
dită a colaborării între sta
tele europene și, tn mod 
deosebit, la măsuri concrete 

. de dezangajare militară și 
dezarmare, avîndu-se în ve
dere realitatea că în a- 
ceastă parte a lumii există 
cea mai mare concentrare 
de arme, inclusiv nucleare. 
Totodată, a fost evidențiată 
însemnătatea propunerilor 
și inițiativelor constructive 
cuprinse în Declarația a- 
doptată recent de statele 
participante la Tratatul de 
la Varșovia, care oferă o 
bază bună pentru inițierea 
și desfășurarea unor acți
uni concrete menite să in
tensifice eforturile popoa
relor europene pentru secu
ritate și cooperare pe con
tinent.

în cadrul convorbirilor, 
reliefindu-se caracterul in
dividual pe care pacea și 
securitatea îl au în epoca 
noastră, a fost relevată ne
cesitatea soluționării, prin 
mijloace pașnice, prin ne
gocieri, a tuturor focarelor 
de încordare și conflict ca
re mai persistă în diferite 
regiuni ale globului. S-a 
subliniat că, în acest sens 
și în acest spirit, trebuie 
reglementată situația din 
Orientul Mijlociu, precum 
și situațiile conflictuale din 
Africa, Asia de sud-est și 
din alte zone ale lumii.

S-a evidențiat, de aseme
nea, necesitatea de a se 
pune capăt cursei înarmă
rilor — care apasă tot mai 
greu pe umeri; popoarelor 
și sporește pericolul unui 
noi război mondial nimici-;: 
tor — și să se treacă Ia 
măsuri de dezarmare gene
rală și, în primul rînd, de 
dezarmare nucleară. S-a a- 
rătat că se impune ca ță
rile N.A.T.O. să anuleze 
hotărîrea privind amplasa
rea de noi rachete nucleare 

fn Europa sau cel puțin sa 
amine realizarea acestei, 
hotărîrj și să se treacă la 
tratative pentru realizarea 
unui acord privind elimi
narea rachetelor și arma
mentelor nucleare.

S-a apreciat că soluționa
rea justa și durabilă a ma
rilor probleme care confrun
tă omenirea nu mai este 
posibilă, în zilele noastre, 
fără participarea, în condi
ții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker au reafirmat hotărîrea 
României și R.D. Germane 
de a întări solidaritatea și 
colaborarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu popoarele ca
re luptă împotriva imperi
alismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a rasis
mului și apartheidului.

A fost exprimată, de a- 
semenca, voința Partidului 
Comunist Român și Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania, a României și R.D. 
Germane, de a conlucra tot 
mai sirius pe plan interna
țional, de a contribui, îm
preună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste, 
la triumful cauzei destinde
rii și păcii, Ia înfăptuirea 
idealurilor de libertate, in
dependență și progres ale 
popoarelor.

în cursul convorbirilor, a 
fost subliniată hotărîrea 
Partidului Comunist Român 
și Partidului Socialist Unit 
din Germania de a acționa 
în continuare pentru întă
rirea solidarității și colabo
rării dintre partidele comu
niste și muncitorești, în lup
ta pentru progres social și 
pace în lume, pentru trium
ful cauzei independenței și 
libertății popoarelor, pentru 
socialism.

în numele Comitetului 
Central al P.S.U.G., Consi
liului de Stat și al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
al său personal, tovarășul 
Erich Honecker a invitat o 
delegație de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
să facă o vizită, de prietenie 
în Republica Democrată 
Germană. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. 1
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PETROȘANI — 7 No
iembrie i Hoțul din Bag
dad; Republicai Rug și 
flacără) Unireai Mijlo
caș la deschidere.

PETRILA: Knock-out 
LONE A: I se spunea 

Buldozerul j
ANINOASA: 

tatorul.
VULCAN — 

rul; Un polițist
LUPENT — 

Cumpăna;
Albă ca zăpada și roșie 
ca trandafirul.

URICANI: întoarcerea 
Iui Vodă Lăpușneanu.

TV,

Prezen-

Luceafă- 
incomod; 

Cultural t 
Muncitoresc ;
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| PROGRAMELE 1 Șl 2 • 
Iransmisiuni' directe I
In jurul orei 16,00 — | 

Solemnitatea semnării < 
documentelor oficiale I 
dintre Republica Socia- ■ 

■ listă România și Repu- I 
[ biica Democrată Germa- | 

nă. |
In jurul orei 16,30 — I 

Mitingul prieteniei. ,
In jurul orei 18,30 — I 

Ceremonia plecării dele- ’ 
gației de partid și de I 
stat a Republicii Demo- | 
erate Germane. ■ ■

PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal. 19,30 

O Românie cum n-a I 
fost nicicînd. . Emisiune • 
de versuri. 19,40 La or- 1 
dinea zilei în economie. | 
20,00 Film artistic : „Zi- i 
le din trecut". Premieră I 
pe țară. 21,45 Sărbătoa- 
rea bujorului — muzică | 
populară. 22,00 La zi în.' 
agricultură. 22,10 Telejur- I 
nai. V I

Mica publicitate
LECLAI.VI Andrei din Lu- 

peni, strada Parîngului bloc 
A 2 ap. 33 scara 1, vînd 
motocicletă IJ și cumpăr 
garaj în Lupeni. (498) 
' PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Eiaco- 
nu Ion eliberată de I.M. 
Petri la. Se declară nulă.
(515)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele f^ighi 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nule.
(516)

PIERDUT legitimație,'.de 
serviciu pe numele imbru 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Aninoasa. S‘e .declară nule.
(517)

Ia Muzeul 20,35

Duminică, 29 iunie
8,30 Tot înainte!
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru to

pii; Intîmplări din 
țara curcubeului.

9,40 Omul și viața raționa
lă.

10,00 Viața satului.
11,05 Bucuriile muzicii.
12.30 De- Strajă patriei. 
13.00 Telex.
13,05 Album duminical : 

Duminica la ■ plimba
re — emisiune muzi- 
cal-distractivă.

14,00 .Woody, ciocănitoarea 
buclucașă.

14,20 în vizită
tehnicii populare din 
Rădăuți.

14.30 Cîntece și versuri.
14.55 Discul și... interpretul. 

Spectacol cu public 
în platou.

15,25 Film serial: „Potopul".
16.16 Publicitate.
1645 Telesport. Volei mas

culin : România — 
R.P. Chineză. Trans
misiune directă de ia 
Oradea.

17.55 Șah.
18.16 Omagiu educatorilor. 

De ziua învățătorului.
19,M agelejurnal. >
19,13 Antena „Cîntăpii 

României". Spectacol 
realizat în județul 

’ , Arad.

20,25 Film -artistic: „Mi-,
siunea capricorn unu". 
Premieră TV. Produc-

- ție u studiourilor a- 
mericane.

22.20 Telejurnal.

Luni, 30 iunie
15.50 Tragerea de amorti

zare Adas.
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 100i de seri.
19,00 Telejurnal.
19,35 15 ani lumină: Ciclul 

de emisiuni consa
crat împlinirii a 15 
ani de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. 
Orizont tehnico-știin- 
țific.

21,05 La zi. în agricultură.
21.20 Roman-foileton: „Bas

tardul" (seria a 11-a). 
.Răzvrătirii". episodul 
3. ■ '

22,10 Telejurnal.
Marți, 1 iulie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: Dallas —

Compania petrolieră 
Ewing. Reluarea epi- 

' sodului 41.
11.50 Telex. ;
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Corespondenți; jude

țeni transmit.
16.50 Clubul tineretului în 

Vîîcea.

17,35 Coordonate canadie-
ne. 7 ,' ' ■

18,00 Revista social-politică 
TV. ..

18.25 Almanah pionieresc. .-
18,50 1001 de seri. ‘
19,00 Telejurnal.
19.25 Dosarul resurselor re- 

folosibile.
19,40 Cadran mondial.
20,05 Teatru TV: Coloanele 

timpului. Premieră pe

.•.■.WAWAVW-.VAW.V.W/.VZ.WAW.V.’.VZ,

1 PROGRAMUL ȚV |

' țară.
22,00 La ordinea, zilei în a- 

gricultură : Secerișul.
22,10 Telejurnal.

Miercuri, 2 iulie

16,00 Tenis de cîmp. Tur
neul internațional de 
la Wimbledon: Aspec
te din finalele probei 
de simplu femei. 
Transmisiune directa.

18,15 Tragerea pronoexpres.
18.25 Teleșcoală. ț
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 La ordinea zilei în 

econom ie.
19,40 Noi, femeile!
20,20 Telecinemateca: Ciclul

Dosarele ecranului.
„Cazul Volta",' Pre
mieră pe țară Copro
ducție anglo-franceză.

21,40 Moment folcloric,
21,50 La zi în agricultură :

Secerișul.
22,05 Telejurnal.

Joi, 3 iulie
10,00 Teleșcoală.
11,00 Roman-fojletou: „Bas

tardul" (seria a Ii-a), 
„Răzvrătiții" reluarea 
episodului 3.

11,50 Telex.
16,00 Tenis de cîmp — Tur

neul internațional de 
la Wimbledon: aspecte 
din semifinalele pro
bei de simplu băr
bați. Transmisiune di
rectă.

18,15 Viața culturală.
18,35 Desene animale „Kum- 

Kum" Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane. 
Episodul 1.

19.25 Ora tineretului.
20.25 2050 de ani de la 

crearea primului st:it 
dac centralizat și in
dependent.

20.55 Jurnalul științific și 
al călătoriilor „Ope
rațiunea Famous" (I). 
Producție a studiouri
lor franceze.

-21,30 La zi în agricultură : 
Secerișul.

21,45 Mari cliităreți do o- 
peră ai zilelor noas
te.

22,15 Telejurnal, ,
Vineri, 4 iulie

16,00 Tenis de cimp — Tur
neul internațional de 
la Wimbledon : Fina
la probei de simplu, 
femei. Transmisiu
ne directă.

17,30 Emisiune în limba 
germană,

18.25 Pe stradă în Ameri
ca...

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 15 ani lumină.
20,20 2050 de ani de ia 

crearea primului stat 
dac centralizat inde
pendent.

20,40 Film artistic : „Dru
mul destinului". Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22,10 La ordinea zilei în a-

griiullură: Secerișul.
22,20 Telejurnal.

Șîmbătă, 5 iulie,

9,30 Ecran de vacanță. 
Vrăjitorul de Smarald. 

' Basm, , o;
9,55 Limba și literatura 

română.
10,15- Muzică populară.
10.35 Publicitate,
10,40 Telecinemateca (re

luare).
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artis- 

tic, ■; .
16,00 Tenis de cîmp. Tur

neul internațional de 
la Wimbledon: finala, 
probei de simplu băr
bați. Transmisiune di
rectă.

18,15 Venezuela — timpul 
•aurului negru.

18.35 Saptămina politică
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 .Călătorie prin țara 

'mea, ‘
19.45 Teleenciclopedia.
20,30 Un albastru infinit.
20.45 La ordinea zilei in 

agricultură: secerișul.
21,10 Film serial — Teme- 
, rarul. Coproducție an- 

glo-canadiană. Episo
dul I.

22,00 Romanțe și cîntece.de 
petrecere.

22.35 Telejurnal — Sport.
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