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La I.M. Aninoasa
Folosirea rațională a utilajelor 

și a forței de muncă
pasul hotărîtor pentru redresarea producției

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 Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, au semnat, vi
neri după-amiază, în cadrul 
unei ceremonii care a a-

din

ex-
; ă- 

■■ și
Re

Protocolul cu privire Ia 
tinderea în continuare 
colaborării economice 
tehnico-științifice între
publica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană, și Programul princi- 

dc co
operare în domeniul științei 
și tehnologiei între Repu
blica Socialistă Romania și 
Republica Democrată Ger-

vuț loc la palatul Consiliu
lui de Stat, Declarația co
mună.

La ceremonie au partici
pat persoane, oficiale 
cele două țări.

După semnare, în aplau
zele celor prezenți, tovară- palelor obiective 
șii Nicolae CeaușescU și 
Erich Honecker și-au strîns 
mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

Xn cadrul aceleiași cere
monii au mai fost semnate: (Continuare în pag. a 4 a)

In perioada trecută de Ia 
; începutul anului, mina A- 

uinoasa a acumulat o ră- 
mînere în urmă de peste 
43 000 tone cărbune. In 
prima jumătate a' anului, 
niina și-ă realizat sarcinile 
de producție doar în două 
luni, în februarie și martie. 
Prin depășirea conținutului» 
de cenușă și de umiditate, 
întreprinderea a . pierdut 
23 000 tone cărbune. Res
tanțe au fost înregistrate 
și la lucrările de pregătiri 
(239 ml) și de deschideri 

1(580 ml). Cum e și firesc, 
acumularea acestor mari ră- 
nitneri ă avut o influență

Noi spații 
de locuit pentru 

tinerii mineri

negativă și asupra indicato
rilor calitativi ai planului, 
determinînd o nerealizare 
de aproape 3 milioane lei 
la principalul indicator de 
eficiență — producția netă.

Iată datele problemei ca
re au determinat abordarea 
situației I.M. Aninoasa, mai 
ales a căilor redresării ei, 
într-o recentă ședință co
mună a biroului Comitetu
lui municipal de partid, bi
roului executiv' al c.p.m. 
din C.M.V..I. și organul de 
partid de la mină. ...

Insistînd asupra cauzelor 
care au determinat situația 
economică total necores
punzătoare în privința rea
lizării sarcinilor de plan, 
analiza a evidențiat că la _ 
baza restanțelor înregistrate 
Ia activitatea de producție, 
pregătiri și investiții se a- 
flă, în primul rînd, folosi
rea necorespunzătoare a 
utilajeior tehnologice din 
dotare. Semnificativ în a- 
cest.sens e următorul fapt:

încombinele de înaintare 
steril și cărbune au reali
zat în perioada analizată 
o avansare doar de 300 ml 
față de 800 ml programați, 
deci abia 25 ml pe lună și 
combină. In abatajele do
tate cu complexe mecani
zate din cadrul sectorului 
I, față de o producție pro
gramată de 87 000 tone, 
s-au extras abia 65 000 to
ne cărbune, producția me
die zilnică pe complex si- 
tuîndu-se mult sub nivelele 
programate și realizările an
terioare. Drept urmare, pro
ductivitatea realizată în 
acest sector este CU 0,948 
tone/post sub nivelul pla
nificat, iar la producția de 
cărbune sectorul a acumu
lat cea mai mare restantă 
pe întreprindere — 27 000 
tone. Deci, sectorul cel mai 
mecanizat, cu cea mai ma-

I. DUBEK

Mitingul oamenilor mun
cii din Capitală, organizat 
vineri cu prilejul vizitei o- 
fîciale de prietenie în țara 
noastră a delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich 
Honecker, constituie un mo
ment deosebit de impor
tant, de profundă semnifica
ție politică în cronica rapor
turilor de colaborare și so
lidaritate dintre . Republica

Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

La intrarea în Sala Pa
latului Republicii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker shit salutați de 
cei prezenți cu urale și o- 
vații îndelungate, expresie 
a satisfacției deosebite a 
întregului nostru popor 
p-entru rezultatele rodnice 
ale întîlnlrilor și convorbi
rilor purtate în aceste zile 
de conducătorii de partid și

de stat ai celor două țări.
Tovarășii • Nicolae 

Ceaușescu și Erich Honec
ker iau loc în prezidiu, 
asemenea, în prezidiu 
loc persoane oficiale 
cele două țări.

In sală sînt prezenți, 
asemenea, membri ai C.G. 
al P.C.R., aj Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen-

De 
iau 
din

(Continuare în pag. a 4-n>

după-amiază, s-a 
vizita oficială de 

pe care a făcut-o

La Vulcan se alia în 
execuție un complex so- 
< idl c uprinzînd pa1’ ru că- 

"mine pentru oamenii 
muncii din subteran. Ieri 
a avut loc recepția ce
lui de-al- treilea cămin, 
cu 332 locuri, astfel în-. 
cît capacitatea de locuit 
dată în folosință pină 
acum se ridică la aproa- 

. pe 1 000 de locuri.
Căminul a fost exe

cutat de șantierul nr. 3 
Vulcan al I.C.M.M., pre
darea avifid loc cu cinci 
zile înainte de termenul 
din graf ic. O contribuție 
substanțială la construc
ție și-au adus-o formați
ile de lucru conduse de 
Constantin Anofie, Va- 
sile Gheprghe, Ion Chi- 
țu, Nicolae Gheorghiu, 
Marian Curescu, Cons
tantin Butucel și Gheor- 
ghe Grămadă. Coordona
rea lucrărilor a aparținut, 
maistrului principal loan 
Kiss și tehnicianul Vaier 
Stoicii ța-

Vineri
încheiat 
prietenie . 
în țara noastră, la invitația 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nicolae 

' Ceaușescu, secretar gene
ral al Pari ici ului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
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
Socialist Unit din
niâ,
lui de Stat ăl Republicii 
mocrate Germane.

Ceremonia plecării 
tinșilor oaspeți a avut 
pe aeroportul Otopeiii, 
podobit festiv.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker au sosit împreună la 
aeroport.
' Mii de cetățeni ai Capi
talei au venit pe aeroport 
să salute pe cei doi con
ducători de partid și 
stat, întîmpinîndu-i, 
sosire, cu urale și i 
puternice.

Ceremonia plecării a în
ceput prin prezentarea, o- 
norului de către o gardă 
militară. In continuare au 
fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii . Demo
crate Germane și Republi
cii Socialiste România.

In semn de salut sînt tra
se 21 salve de artilerie.

Tovarășii N i c o 1 a e 
< Ceaușescu și Erich Honec

ker trec în revistă garda de 
onoare.

Secretarul general al Co
mitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din

dis
loc

de 
, la 
ovații

Partidului 
i Germa- 

președintele Conșiliu- 
De-

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerii din brigada lui 
Mihai Kovacs, de la sec
torul I al I.M. Bărbăteni.

Germania jși ia apoi rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române venite să-l sa
lute pe aeroport.

Sînt prezente persoane 
oficiale din cele două țări.

Pionieri români și din 
R.D. Germană oferă tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker buche ie de 
flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la membrii delega- 

- ției de partid șl de. stat 
a Republicii Democrate Ger
mane. ■

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi un călduros 

■ rămas bun de la tovarășul 
Erich Honecker. . Cei doi 
conducători de partid și <e 
stat și-au strîns mîinile cu 
cordialitate, s-au 
șat prietenește.

La ora 19,00, 
prezidențială a 
îndreptîndu-se spre Berlin

îmbrăți- .

aeronava
• decolat,

Foto : Gh. OLTEANU

Predarea la termen a apartamentelor 
impune urgentarea eliberării 

amplasamentelor!
La Bărbăteni, pe șantierul 

viitorului centru civic âț o- 
rașului Lupeni se află în 
diferite faze, de execuție 
șapte blocuri, cuprinzînd 
mai bine de 600 de aparta-

în zona centrală, a săpături
lor se află nedemolat un 
bazin din beton plin cu 
apă și reziduuri. Din acest 
motiv, de mai bine de o 
lună de zile, n-au putut șă

-POST FIX

mente, dare trebuie date în 
folosință pînă la sfîrșitul a- 
cestui an. Pentru efectua
rea acestui volum însemnat 
de lucrări au fost concen
trate aici importante resur
se umane și materiale. S-au 
atacat fronturi de lucru și 
se află în diferite faze de 
execuție apartamente Ia 
șase din cele 7 blocuri pre
văzute aici. Constructorii 
întîmpină, însă, și unele di
ficultăți. Bunăoară, la blo
cul 10 s-au trasat conturu
rile și a început turnarea be
tonului în fundația prime
lor două tronsoane.v Chiar

fie începute lucrările la 
scările O și D ale blocului 
10. Tot în aceea zonă se 
mai află o clădire care îm
piedică desfășurarea eșalo
nată a forțai de muncă și 
a lucrărilor. „Avem de pre
dat 70 de apartamente în 
acest an — ne spunea la 
fața locului tovarășul 
Gheorghe Vasile, șeful 
punctului de lucru de la

Vioe’ ' "AUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

concursului 
și sistematizare

Premiile 
de proiectare

După două zile de deliberări, juriul desemnat de
Comitetul executiv. al Consiliului popular al județului 
Hunedoara a decis asupra câștigătorilor concursului pu
blic de proiectare și sistematizare a zonei 'centrale a 
municipiului Petroșani, încheiat la sfîrșitul lunii mai 
a.c. Premiile I și II au fost acordate colectivelor de 
arhitecți care au realizat proiectul nr. 47 (Constantin 
Cobre, Victor lvaneș, Toma Olteanu) și, proiectul nț.: 
20 (Constantin N. Enache și Sorin Sergentuj. Ultimii 
doi. arhitecți, au cîștigat și premiul III cu proiectul nr. 
22. ■■■'. ..' ; ■■■; . ~ \

Din județul nostru a fost acordată mențiune unui, 
colectiv de proiectauți de la I.P.H. Deva compus din 
arhitecții Dumitru Armășescu, loan Bucur, Conducăto
rul arhitect Heidrun Grip și tehnicienii' proiectanți Eli- 
sabela Armășescu și Eva Csiszer, autori ai proiectului 
nr. 8, De asemenea au mai fost atribuite două men
țiuni: proiectul nr. 4 (realizat de colectivul alcătuit 
din arhitecții Traian Popescu, Sofia Popescu. Mihail 
Mițiu' și proiectantul Nela Vașilescu), proiectul nr. 39 
(realizat de arhitecții Mircea Ochiuciuc, Dan Șerbau 
și Alexandru Vasiliu).

Lucrările prezentate la concurs sînt expuse în ho
lul Casei de cultură din Petroșani piuă iii 2 iulie, pu
țind fi văzute de oamenii muncii, solicitați sa vina, cu 
sugestii și propuneri, care vor fi de folos arhitecțilot 
și proiectanțiior la întocmirea detaliului de sistemati
zare; : A.

ApUcarea noului meca
nism economico-financiar 
presupune realizarea in
tegrală și în . sortimentele 
planificate a producției fi
zice, a beneficiarului, pre
cum și transformarea canti
tății într-o nouă calitate. 
De fapt, acest aspect a fost 
subliniat și Ia Ședința ' ple
nară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, 
cele constatate la 
„Vîscpza"

Din 
I.F.A.

rezultă că oa
menii muncii de aici au în
țeles semnificația noului 
mecanism ecoriomico-finan- 
ciar. Rezultatele înregistra
te în trimestrul II a.c. sin* 
grăitoare, producția netă a 
fost realizată îh proporție de 
106,3 la sută, iar la pro
ducția fizică s-a înregistrai 
o depășire de 4 tone fire 
vîscoză. Aceste realizări s-au 
obținut, în primul rînd. pe 
seama creșterii productivi-. 
tații muncii care a fost de
păși’ ă în această perioadă

ecenomice
cu 6,5 la sută. Eforturi deo
sebite' s-au depus pentru 
folosirea mai judicioasă m 
timpului de lucru, pentru 
sporirea producției realizate 
pe fondurile fixe existente, 
indicele de utilizare a ins
talațiilor 
în medie 
sută.

Un rol . 
lizarea producției fizice .l-au 
avut și poliservirea mai 
multor mașini (operație ce 
se execută aici de cîțiva 
ani buni), organizarea mai 
bună a activității de repa- • 
rații. încadrarea în grafice
le de revizii și reparații și 
asigurarea cu mijloace pro
prii a unei game mai mari 
de piese de schimb execu
tate de specialiștii unității 
au condus alît la calitatea 
reviziilor cit și Ia îmbună-

Constantin GRAURE

tehnologice fiind 
depășit cu 3 Ia

important în rea-

(Continuare tn pag. a 2-ai
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0 Inițiativă de actualitate a constructorilor

„Sîmbăta gospodarului14

tuturor: 
cunipâ- 
Fiecare

— O facem intenționat — 
ne mărturisește șeful șan
tierului, sing. Carol Ridzi. 
Cine nu cunoaște procedeul 
nostru, poate fi tentat să 
ne critice. Noi îiu predăm 
rămășițele metalice de la 
montaj pînă nu facem o ul
tima triere a acestora. A- 
lOgem cupoanele de oțel, 
șuruburile, părți din bare 
metalice refolosibile 'blc. și 
numai după acea dăm ver
dictul „deșeu".

Angajamentele de econo
misire- —' 10 000 kg ‘ oțel, 
300 kg cupru., 100 kg alumi
niu, b mc material lemnos, 
10 tone ciment, 2 000 kWh 
■energie electrică *- asumate 
de colectivul constructori
lor din șantiere pe acest ăn 
își au un suport de înfăp
tuire și în inițiativa „Sîm- 
băta gospodarului*. In ce 
fel? „Din această inițiativă, 
generalizată la toate punc
tele de lucru și la toate for-

, : — am făcut o ac
țiune diurnă a fiecăruia din
tre noi, iar în ultimă n de 
lucru a săptăminii ne in-

Orgonizația de partid <îe 
pe șantierul nr. 3 Vulcan al 
I.C.M.M. canalizează insis
tent — prin munca politică 
de la om la om, prin pro
paganda vizuală și stimu
larea inițiativelor muncito
rești valoroase — interesul 
și preocupările comuniști
lor, ale constructorilor și 
monturilor, spre ordine și 
bună qospodărirc a mate
rialelor de construcții, a 
utilajelor și tuturor bunu
rilor ce le-au fost încre
dințate. Pe un panou al 
propagandei -. vizuale din 
șantier se po.:'<‘ citi :. „Pro
gresul economic și social 
multilateral ăl României,so
cialiste ne cere 
spirit gospodăresc, 
tare, chibzuință,
gram de combustibil, fieca
re kilowat de energie e- 
leclrică să le economisim 
cu maximă răspundere, cu 
maximă eiiciență’! Să pu
nem slip tovarăși, risipei mațiile 
de combustibil și energie!" 

Realitățile din- .șantier, 
demonstrează că aici che
mările, lozincile de- pe pa- tensificăm la maximum preo- 
nourile de propagandă vi
zuală, -angajamentele și i- 
nițiativele oamenilor au a- 
coperire în fapte de mun
că. .„Sîmbăta gospodarului" 
confirmă că în colectivul 
constructorilor din Vulcan 
ai I.C.M.M. nu e doar 
deviză declarativă. In ce 
s-a materializat ea? In ac
țiuni mobilizatoare inițiale 
de organizația de partid și 
qrupelo sindicale, de punere 
în ordine a șantierului și 
descongestionarea punctelor

■ de lucru de materialele de 
prisos. Constructorii 
mentorii au recuperat ____ _ __________ .
fel și predat la I.C.M. 17 atitudini de economisire ge- 
tone de fier vechi, in 
mestru.1 I din acest an. In 
cel de-al doilea trimestru, 
ritmul acestor recuperări a 
sporit; numai la acțiunea 
gospodărească din ultima 
sîmbăta constructorii au a- 
dunat din șantier 8 tone 
de metal vechi ce urmea
ză să fie predat la I.C.M.

Și se găsesc noi soluții me
nite a stimula la construc
tori preocupările -— in ca
drul acordului qlobal — 
pentru încadrarea în .consu
murile specifice de mate
riale și energie prevăzute 
pe obiectivul de investiții 
aflat în execuție.

In cuvîntarca la Cons
fătuirea dc lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai, s e. c r e t a r u l 
general al partidului, tovară
șul NTGOLAE CEAUȘESCU, 
sublinia: „Trebuie să fa
cem în așa fel incit să asi
gurăm recuperarea și refo- 
losirea materialelor..." Jata 
de‘ce modul plin de răs
pundere comunistă în care 
constructorii de la Vulcan 
acționează în cadrul iniția
tivei „Sîmbăta gospodarului" 
pentru gospodărirea și eco
nomisirea materialelor, tre
buie generalizat pe toate 
șantierele din Valea Jiunii.

I. BĂLAN

(Urmare din pag. I)

și 
ast-

Realizarea integrală a producției nete
Urmare din pagina 1)

lățirea calității firelor. De 
asemenea, merită a fi a- 
miiitit faptul că în lunile 
aprilie și mai, cheltuielile 
my.eriale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost mai 
mici față de plan cu 1;2 lei 
și, respectiv, cu Ulei. Pen
tru ca întreaga activitate 
să se desfășoare la un nivel 
ridicat, comitetul de partid, 
conducerea unității eu ini
țiat saplaminai cursuri ade; 
perfecționare a cunoștințe
lor profesionale, unde oa
menii muncii au posibilita
tea de a-și însuși noile 
tehnologii de fabricație, de 
raționalizare a unor procese 
■tehnologice, dc reducere, 
prin economisirea unor ma
teriale și a energiei electri
ce, a cheltuielilor ma
teriale și de realizare a li
nei eficiente economice ri
dicate.
- Desigur, eforturile de spo
rire a producției nete și

fizice au fost considerabile. 
Asta nu înseamnă că s-a 
făcut totul. f.F.A. „Vîscoza" 

• dispune de însemnate re
zerve în această direcție, a 
căror valorificare poate 
duce la îndeplinirea exem
plară iu acest an a tirturor 
indicatorilor de plan. Vor
bind despre noul mecanism 
economico-financiar. I mâh
nise Martonoșy,. inginerul 
șef al întreprinderii, ne 
spunea: „Pentru 1980 sarci
nile de producție sini des
tul de mobiliza’’, oare. Co
lectivul nostru este hotărît 
să le realizeze în mod e- 
xemplar. \rn stabilit în a- 
cest sens, cu participarea 
largă a oamenilor muncii, 
măsuri de promovare în 
continuare a progresului 
tehnic. Ne preocupăm în 
același timp de ridicarea 
calității, și performanțelor 
firelor. In acest sens am 
reproiectăt casetele de la

mașinile dc filat. In ț 
zent acestea se află in 
xecuție la C.F.S. Săvineșli. 
Tot -în vederea îmbunătă
țirii calității acționăm pen
tru punerea la limp în 
funcțiune (termen 1 sep
tembrie a.c.) a celor două 
cazane de aburi, in vederea 
asigurării agentului termic 
necessr procesului de pro
duc lie. La ora actuală, la 
ac este cazane I.S.C.I.R Si
biu face probele de presiune. 
Pentru liniă, iunie, ultima 
lună din semestrul I, și în 
continuare avem condiții 
de realizare a indicatorilor 
de plan. Prin punerea în 
funcțiune a noilor capaci
tăți de producție, greutăți
le cu care
colectivul nostru în acest 
vor fi muK diminuate, 
îndeplinirea exemplară 
producției fizice și nete

BIRO
i

s-a confruntat i
an 
iar i 

a ;
nu :

va mai constitui o proble- ; 
mă pentru noi". J

cupăriie de gospodărire" 
— ne spunea șeful șantieru
lui.

- Intr-ade'văr, oamenii șan
tierului au înțeles, au pus 
la inimă acest comandament. 
Un singur exemplu. La 
punctul de lucru „stoc car-o
buni spălați, recepție căr
bune brut" de la preparația 
Corcești, formațiile conduse 
de fierar-betonistul Cons
tantin Frumușelu și dulghe
rul Aurel Vasile recupe
rează lemn, oțel, panouri de 
c'ofrag-placaj pe care le re- 
folosesc. Existenta în co
lectivul șantierului a unei

tri- neralizată, este reliefată de 
încă un fapt semnificativ. 
Ca răspuns la mai multe 
propuneri făcute de cons
tructori și montori, într-un 
punct din apropierea sediu
lui șantierului a fost insta
lată o ladă compartimenta
tă în care se adună pe sor- 

—• De ce întîrzie preda- turi — cupru, aluminiu, 
rea fierului vechi la ; hîrtie, sticlă, lată, îiVr-a- 
I.C.M. ? devăr, spirit de gospodari!

re pondere îh producția mi
nei avut influența cea 
mai nefavorabilă asupra re
zultatelor economice pe în
treprindere. Este consecin
ța neajunsurilor mari în 
exploatarea utilajelor, a 
abaterilor de la rigorile 
tehnologiilor de liiijii, a 
defecțiunilor la secțiile 
complexelor, combine și 
transportoare, determinînd 
numeroase stagnări, chiar 
surpări în abataje. Printre 
principalele nereguli care 
au cauzat această situație 
s-a subliniat în deosebi 
controlul Insuficient al e- 
chipamentelor electromeca
nice. Acest control se rea
lizează numai de personalul 
mediu (maiștrii) care nu 
satisfac lupi cantitativ și 
nici calitativ această cerin
ță primordială pentru pre
venirea defecțiunilor. Mai 
mult, nici constatările pe 
care le fac maiștrii, nu sînt 
urmate de măsuri concrete 
de remediere din partea 
gonducării sectorului și a 
compartimentului electrome-

canic, cel din urmă neasi- 
gurind nici supracontrolul 
de specialitate asupra stării 
tehnice a utilajelor. Toto
dată, deși din totalul stag
nărilor pe mină peste 60 
la sută provine din acest 
sector, din totalul schimbu- 

' rilor existente în zilele ne
lucrătoare, doar 16,4 la 
sută din acestea au fost 
programate pentru aclivi-

altele,. întîrzierea cu o lu
nă a montării celui de-al 
4-lea complex mecanizat.

Analiza a evidențiat mari 
neajunsuri și în ceea ce 
privește utilizarea forței de 
muncă. Astfel, deși la e- 
fectivul pe întreprindere e- 
xistă un plus de 340 oa
meni, posturile la activită
țile de întreținere, deser
vire și suprafață fiind sub-

Folosirea rațională

*

a utilajelor 
a forței de muncă 
pasul hotărîtor pentru
redresarea producției

Predarea la termen a apartamentelor impune

«Urmare din pagina 1) cilorii necalificați existenți 
ar putea șă fie mai judi
cios repartizați pe luclări 
și eventual redistribui!! 
peratiy în cazul, destul 
frecvent întilnit, că la 
P&nct de lucru se ivesc 

Intre blocurile 10 și 11, lu- Priri din lucru cauzate. 
urările sînt împiedicate de... 
fosta hală-depozit a l.C.V.A. 
Structura din stîlpi de be
ton a halei n-a fost încă 
demolată. Datorită acestui 
fapt nu poate demara lu
crul Ia blocul 11. „Ar tre
bui să profităm din plin 
timpii) ășța frumos, 
vară, pentru a demara 
dările și la blocul 11“,. 
firma, pe bună dreptate, 
maistrul Gheorghe . loan, 
care a fost trimis de la 
șantierul 2 Deva al T.C.U. 
in fruntea unei formații de 
iucru, în sprijin la Lupeni. 
Dulgherii, betoniș'.ii, mun-

blocul 10 — dar dacă nu ni 
se eliberează la timp zona 
amplasamentului, predarea 
ia termen a apartamente
lor nu va fi posibilă*.

de 
de 
iu- 
a-

o- 
de 
un
o- 
de 

: în 
de 

resim-

cele două tron- 
tfi. predate „Ia 
tîrziu la 10 au-

lipsa unor materiale, 
timp ce în alte puncte 
lucru, apropiate, se 
te nevoia de forță de mun
că. Dar, pentru aceasta, e 
nevoie să fie atacate toate

tatea de revizii și reparații. 
De asemenea, această acti
vitate nu are un caracter 
preventiv. Mai mult, cu o- 
cazia defectării unor utila
je supuse reparării, nu se 
fac anchete tehnice pentru 
constatări și. nu se între
prind măsuri preventive, 
inclusiv de sancționare în 
cazul abaterilor de la dis
pozițiile de lucru. Neajun
surile în activitatea electro
mecanică reflectă și faptul 
că nu s-a stăruit suficient' 
pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a per
sonalului, pentru însușirea 
instrucțiunilor del.lucru cu 
noile utilaje. La toate aces
tea se adaugă și deficiențe
le de natură organizatorică 
ce au determinat, printre

stanțial depășite la postu
rile programate în abataje 
(minus .2 400 posturi) și pre
gătiri (minus 1 000 posturi) 
se înregistrează mari nerea- 
lizări. ■ ■..'/,<J,.

Prin depășirea în mod 
sistematic a posturilor la 

'activitățile auxiliare, ran
damentele în subteran și 
pe mină nu au fost reali
zate la nivelul planului, în- 
registrîndu-se diferențe de 
0,396 tone /post, respectiv, 
0,359 tone pe post. Totoda
tă, activitatea formațiilor 
de lucru a fost influențată, 
negativ și din cauza nejun- 
surilor existente în ..ceea 
ce privește normarea mun
cii,' întreținerea lucrărilor 
miniere, aprovizionarea 
locurilor de muncă, abate-

două tronsoane. Ca urmare, 
după cum ne asigura șeful 
punctului de lucru de la 
blocul 15, 
soane vor 
roșu" cel 
gust a.c.

Predarea 
parlamentelor prevăzute în 
acest an este, după cum se 
știe, o sarcină prioritară, 
de care depinde rezolvarea 
altor probleme sociale pre
sante la nivelul orașului

lucrările prevăzute în pla- Lupeni. Iată de ce, se cer 
nul pe 1980. eforturi mai stăruitoare, o

De exemplu, dulgherii din . intervenție urgentă a bene- 
echipa condusă de Constan
tin Remeghea, care au în
ceput elevația tronsoanelor 
A și B din blocul 15, au 
efectuat săpături, au turnat 
și betoane, au și confecțio
nat schelăria de armături 
tocmai pentru că au avut 
frohț de lucru simultan la

ficiarului pentru' eliberarea 
tuturor amplasamentelor un
de sînt prevăzute aparta
mentele anului 1980, astfel 
.incit să se asigure folosi
rea deplină a potențialului, 
material și uman, concen
trat în zona viitorului cen
tru civic al orașului.

impune însă o constatare, mează. să fie dată în folo- 
Le cind s-au creat edijdiții 
optime, iar pentru parcarea 
autoturismelor : 
o laxă derizorie, 
respectivă este 
Răinine pentru 
conipeteiite obligația : de a

■ face ordine. : : ' : ... __ ___ _ « ,
® BAZA DE AGREMENT, sporite de petrecere plă- 

comodâ In aceste' zile se finalizea-

• PARCARE. A fost fi
nalizata noua parcare din 
trada Vasile Conta — Pe
troșani. Un spațiu asfaltat ’ 
larg și marcat, care per
mite manevrarea < 
a autoturismelor, este pus ză lucrările de amenajare 
la dispoziția posesorilor de 
mașini locali și oaspeți. Se

sință oamenilor muncii in 
zilele următoare. Cuprin

se percepe zînd baze sportive, jocuri 
, parcarea pentru copii (se construiește 

„ocolită”, 
orgăhele

și o microcabană pentru pu
blic), precum și alte dotări, 
noul loc de agrement ofe
ră uricănenilor posibilități

a noij baze de agrement a 
orașului Uricani, care ur-

i Un tra 
| U.l .E.T.
ș în perfei 
: funcționa 
i din i irct. 
I timp de 

five de
j ducerea i 
■ re n-a r< 
i ția traeti 
i sectorul I 

lui Neag. 
trei zile, 
plus, prii 
să miliții 
cum că 1 
înmatricu 
41-IID-225 
trucît 
acest 
ce că 
supte

■ lost ide

tra 
nun 
nu 

zile

rile disciplinare, nercspec- 
tarea tehnologiilor și a tim
pului de lucru, dezinteresul 
și lipsa de răspundere în 
activitatea personalului a- 
proape în toate domeniile 
și Ia toate nivelele.

Toate aceste neajunsuri 
au fost analizate de către 
organizațiile de partid și 
de masă, în c.o.m. Deși se 
fac analize și se stabilesc 
măsurț, nu se stăruie su
ficient pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabili
te, pentru eliminarea nea
junsurilor, pentru crearea 
unuj climat de răspundere 
și exigență, față de îndepli
nirea sârcihjlor și atribuții
lor ce revin fiecărui com
partiment, formații de lu
cru, întregului personal al 
muiei. ■

* Analiza comună a cerut 
organizației de partid, con
ducerii minei să-și îmbună
tățească radical stilul de 
muncă, să stăruie mai mult 
pentru perfecționarea orga
nizării conducerii întregii 
activități productive în ve
derea realizării exemplare , 
a sarcinilor de plan. Indi- | 
cațiile precise formulate și 1 
programul de măsuri elabo
rat cu acest prilej consiitu- 
ie un sprijin valoros în ac
tivitatea colectivului, în 
soluționarea tuturor proble
melor de care depind re-, 
dresarea producției, crești 
rea eficienței întregii acti
vități a întreprinderii. Ac- 
ționînd cu fermitate, răs
pundere și inițiativă pentru 
înfăptuirea măsurilor stabi
lite, colectivul mine; va 
realiza pasul hotărîtor pe 
calea redresării, pentru rea
lizarea exempiară a sarcini
lor ce îi revin in creșterea 
producției de cărbune.

î

1

!

'£»-■

înainte de termen
l'ormația de lucru condu- Conștientă

să de loan Slone asigură ■terminării
< rării, echipa a muncit cu 
■hărnicie și responsabilitate 
dînd în folosință linia cu 
6 zile înainte de termenul 
planificat. Acest fapt le-a 
permis să 
lucrări de 
la linia 6, 
cesară 
garniturilor

întreținerea in bune condi- 
țiuni a liniilor dc cale le- 
rată aparținînd preparației 
cărbunelui din Petrila. Pen
tru buna desfășurare a 
‘transportului cărbunelui, 
brigăzii i s-a încredințat 

. recent o lucrare importan
tă : refacția liniei nr. 2 de 
sub Spălătoria de cărbuni.

-de necesitatea 
operative a lu-

treacă la alte 
reparații urgente 
deosebit dc ne- 

pentru primirea 
de vagoane

C.E.R. în condiții optime de 
siguranță. Hărnicie în mun
că dovedesc și echipele con
duse de Avram Stoica și 
loan JE’arcaș, muncitorii An
tonie Gruiescu, Rozalia Bi
ro, Samfira Pasc, Ion Efte- 
noiu și alții.

Emilian DOBOȘ,
șef de schimb Preparația

cărbunelui Petrila

■ .-ost ide 
c'opîTi^ 11 
sigur, trt 
ză ar fi ] 
identificat 
șui nu s-s 
ițele 
prii.
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Vidrei 
sesor al i 
circulație 
cateqoriih 
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diu de cc 
i-a fost si 
sul. In i 
trecute, î: 
autolurisii 
pilotat de 
pe strada 
nului din 

, ce de la 
tea obs 
circula îr 
Ce se îr 
a urcat 1 
plecat ia 
timp ce : 
fluența ți 
olice... .

RECOl

selor de schimb pentru re- licee (categoria 15—16 an;),
pararea acestora s-a re- s-a. desfășurat .la Vulcan
deschis în localul fostului 
magazin de articole de 
menaj din cartierul Aero
port — Petroșani. Dispu- 
nînd de spațiu corespunză
tor, unitatea prezintă- apa
ratele în condiții optime,
fiind,'în același timp, bine frumos, tehnic, terminat la 
aprovizionată. încheierea celor 80 de mi-

FOTBAL. Finala cam- nute cu scorul de 4—4. 
de Prelungirile au dat cîștig

intre echipele reprezentînd 
grupurile școlare miniere 
din Petroșani și .Lupeni. A- 
vînd jucători ce. activează 
în formațiile de juniori de 
la Jiul și Minerul, ambele 
echipe au practicat un joc

șani (antrenor prof. Dorcl 
Vladislav) care a înscris în
că două goluri, calific in- 
du-se astfel pentru etapa 
județeană. (S. Băloi)

Rubrică realizată de 
Cornel , BUZESCU

culă a timpului liber.
@ MAGAZINUL pentru

v irizarea televizoarelor, a-
paratelor de radio și pie- fotbal rezervat elevilor din de cauză echipei din Pctro-

piohatului municipal <

In săpt 
trecut au 
șase vperr 
cere autc 
record... 
meni. Mi 
este pern 
autolurisii 
tate pers, 
numere d 
fără soț. 
celor ce 
acum, în 
val, cînd 
este mai 
pecie vit. 
deplasare, 
atenție sțj 
tați, să ni 
în depășii 
evite staț: 
tea caros. 
lui, psh.tr 
nimentelș 
consecințe

Rubrică
V. .
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iunie. In 
sa trimi- 

indicat 
il ar fi 
;ub nr. 
xact, în- 
nu avea 
;a se fa- 
tpă alte 
ercetărț, 
ț ți eK 
ȘițâT-<Je- 
I în cau- 
, imediat 
păguba- 
rurcat în 
_ pro-

Universitățile cul- 
tural-științifice, forme ale 

activită|ii politico-ideologice 
și cultural-educative de 
masa, sînt investite să-și a- 
ducă o contribuție substan
țială în dezvoltarea conștiin
ței socialisle, la formarea 
omului nou. In luna iunie 
în municipiul Petroșani, ca 
în întreaga țara, s-au în
cheiat cursurile anului ele 
învățămint 1979 1980, în ■;
mediul urban. A fost mo
mentul bilanțului unui an 
de muncă ce a scos la ivea
lă noi aspecte ale demersu
lui de cuprindere într-un 
larg cadru 
instructiv-edu
cativ a unui 
mare număr 
de adepti ai 
ideii de edu
cație perma
nentă, Numai 
cursurile uni
versității cui- 
tural-științi.li- 
ce din Petro
șani au atras 
peste 2 300 de 
oameni 
muncii. . 
întregesc 
participare de

concrele de reducere 
chelluielior materiale și a 
consumului de energie și 
combustibil", „Importanța 
civ ilizației geto-dace 
contextul marii culturi 
cice", „Statul dac de 
Burebista la Decebal" 

Din păcate tot aici

în 
tra

in 
etc.

................... tre- 
'buie să menționăm Unele 
cursuri cu nu prea clară 
delimitare a ariilor temati
ce : „Fiie de istorie", „Să 
ne cunoaștem patria", ..Pa
gini din istoria patriei", 
„Știința și religia", „Curs 
sanitar" etc; In acest sens, 
principalele organisme po-

pe stra- 
i anuini- 
(icul de
ns. Se 
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care cu 
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dependentă și suveranitate 
națională", „Istoria concep
țiilor despre uniVers", „Po
litica economică a țărilor 
capitaliste dezvoltate", „Ști
ința conducerii și aplicațiile 
ei în întreprinderea noas
tră". „Estetica industrială", 
„Tehnica și arta fotografi
că". „Valori și nonvalori 
etice", „Noțiuni pedagogice 
necesare părinților", „Prin
cipii și norme ale codului 
familiei" și multe altele.

O datorie de primă' im
portanță a comitetelor de 
cultură și educație socialis
tă este să militeze pentru 

° .temeinică- 
reonentare te- 
maiică, deter- 
•minînd facto- 

1 rii educațio
nali din între
prinderi și ins
tituții, inclusiv 
pe conducăto
rii acestora, 
să facă înțe
les rolul uni
versităților 

/ fcuilunal-știin- 
țifice ca for
me și mijloace 

, de desavîrși- 
re a educației, 

să testeze opțiunile tematice 
ale oamenilor muncii. Con
siliile științifice ale univer
sităților trebuie alcătuite 
din cadre de specialitate’ 
cu vastă experiență organi
zatorică și profesională. 
Lectorii invitați să pună în 
dezbatere temele- trebuie să 
prezinte garanția competen
ței prin realizarea concor
danței dintre pregătirea lor 
de specialitate și domeniul 
abordat de tematică.

înainte de deschiderea 
noului an de învățămint, 
plenarele comitetelor oră
șenești de cultură și edu
cație socialistă vor avea ca 
punct obligatoriu la ordinea 
de zi problematica univer
sităților cullural-științifice 
pentru anul 1980 
concretizată 
atente

ancorată permanent în procesul 
de formare a omului nou

ma; bine de 6 000 la nivelul 
întregului municipiu. Varie
tatea și gradul’ de interes 
ale celor peste 100 de 
cursuri au fost condiția 
sine qua non a audienței 
de care se bucură universi
tatea cultural-științifică în 
rîndul oamenilor muncii;

Remarcabilă este preocu
parea constantă de a a- 
borda domenii de activitate 
prin expunerile și dezbate
rile organizate ayînd ca 
problematică educația
materialist-științifică, etica 
și echitatea socialistă, edu
cația patriotic-revoluționa- 
ra, propaganda tehnico-eco- 
nomică. S-au impus audien
ței cursuri ca „Tehnic, și 
tehnologii moderne in mi
nerit" (l.M. Petrila), „Pro
bleme de orga’nizare a mun
cii în industria minieră" 
(l.M. Lonea), „Istoria melea
gurilor hunedorene" (Școa-

„ABC-ui legislației" (Clubul 
muncitoresc Lonea), „Oxi- 
genoterapia" (Spitalul mu
nicipal Petroșani). Prin e- 
fortul unor organizatori și 
al unor lectori compe- 
tenți, au fost tratate teme 
de semnificație majoră ca 
„Unitatea materială a lu
mii vii", „Căi și modalități

<VA,.,.,.,.W,7WAW.,.,AW.7/WAVZAWAV.Wi
Jilice și social-culturale 
care c o ord on e a z ă- 
activitatea universităților . 
cullural-științifice, respec
tiv comitetele 
nești U.T.C., comitetele o- 
rășenești .de cultură și edu
cație socialistă, consiliile o- 
rășenești ale sindicatelor, 
trebuie să îndrume și să 
vegheze neslăbit elaborarea 
și popularizarea proiectelor 
tematice, întocmirea pro
gramului anual de lecții și 
a planului anual de activi- o 
tate care (e bine ca unii să 
nu uite) începe la 1 iulie 
al fiecărui an în curs și 
sfirșește la 1 iulie al anu
lui următor. O coordonată 
esențială Pe care o plasea
ză elaborarea Iernaticii este 
evitarea suprapunerii aces
teia cu teme difuzate prin 
mijloacele mass-media..

Este necesar să se iniție
ze cursuri de certă valoa
re teoretică și practică pen
tru a cultiva cele mai di
verse preocupăr; ale celor 
interesați, indiferent de ca-' 
tegoria soci6-profesionaiă 
căreia îi aparțin. Dăm cîte- 
va exemple : . „Democrația 
socialistă . și instituțiile 
re îndeplinesc funcțiile 
mocratice ale statului", 
voluția conceptului de

1981, 
în urma unei 

și ' cuprinzătoare 
chestionări a oamenilor
muncii asupra tematicii.
Numai așa universitățile 
cultufal-științifice vor de
veni un reflex al neț .,i ta
ților cultural-educative ale 
omului de tip nou.

Ioan I. LASCU

Festivalul-concurs ..Cîntecul adîncului", ediția a IX-a

Amîndoi scriu versuri, 
amîndoi privesc lumea prin 
obiectivul aparatului de fo
tografiat. Mircea Andraș, 
lucrător la P.T.T.R, (fotp 1), 
a publicat în ziare șirevisle 
-— „Steagul roșu", „Drumul 
socialismului";
„Luceafărul" și 
hunedorene" —

„Steaua", 
„Ritmuri 

care J-au 
găzduit cu generozitate. Se 
mîndrește cu două premii 
speciale, obținute la Festi
valul „Pana Văcăreștilor" 
— Tîrgoviște 1976, pentru... 
dramaturgie și la ediția a 
Vil-a a „Cîntecului adîncu
lui". Perseverența și talen
tul i-au fost remarcate la 
festivalul-concurs din Va
le și in acest an, tot la 
capitolul producție poetică.

Mai tînărul Adrian Popa 
(2) n-a egahi'’. performanța 
prietenului său de a parti
cipa la toate edițiile „Cîn- 
tecului adîncului", versuri
le lui n-au impresionat încă 
juriul, în schimb portretele 
colegilor de munca de la 
mina Aninoasa i-au adus 
premiul I și Lampa de aur. 
Cei doi nedespărțiți prie
teni au dreptul să aspire în 
continuare la consacrare, în 
acest context publicăm fo
tografiile executate de /A- 
drian Popa și versurile Iui 
Mircea Andraș.

inima minei
Frunzele întunericului 
în cenușa istoriei 
anii au înălțat pămîntul 
apropiindu-1 de orizont 
cu o eră mai aproape de împlinire 
Cu soarele strîns în pleoape 
cobor 
cotidienele trepte 
în adînc 
să-i simt mai aproape 
inima 
bătînd a lumină

Priveliștea miinilor
Privighetorile Urcă în cîntec 
priveliștea cu mîinile noastre 
într-un colț de cer 
de cutreierat pînă mîine 
norii își scutură florile 
palide orele 
ploile 
ne spaTă de vise 
pod peste inimi 
copacii foșnesc a viori 
ecoul 
e tot ce mai rămîne printre frunze 
cerul își scutură fninze albastre 
privighetorile urcă în cîntec 
priveliștea cu mîinile noastre

CARNET • CARNETI

• Uit grup de șapte compozitori bueureșteni, în 
i frunte cu prof. univ. Pețre'Brâncu.și, rectorul Conserva-

torului „Ciprian Porumbescu", a onorat, ieri, invitația 
de a vizita reședința municipului nostru. Cu acest pri
lej .compozitorii bueureșteni s-au întilnit, la'Casa de 
cultură din Petroșani (ora 14,), cu profesorii de spe
cialitate din școlile noastre, dezbătînd aspecte concre
te ale educării tinerei generații în spiritul dragostei 
pentru muzică, lncepînd de la ora 15, oaspeții noștri 
au dialogat fructuos cu membrii formațiilor de muzi
că ușoara „Acustic" și „Diamantele negre" din Petro
șani, precum și cu dirijorii făhfcirelor minierilor din 
Valea Jiului.

• La „lntilnirea tineretului cu istoria") ampla ma
nifestare cultural-artislică, ce se va desfășura, dumini
ca, la Costești, și-au anunțat participarea și formații 
artistice din muncipiul nostru, între, care ansamblul 
folcloric „Mîndra" al minerilor din Valea Jiului, f6r< 
mația de muzică ușoară „Acustic', dansatori; de la 
I.U.M.P., taraful și soliștii Casei de cultură din Uricani, 
grupul vocal al căminului cultural din Cimpul im Neag.

• Cele mai bune formalii artistice dm Vale au 
fost invitate să participe ia realizarea spectacolului 
televizat din cadrul Antenei „Ciuturi; României". 1 il- 
mările se vdr desfășura. între 6 și 8 i'ăiie la Deva. In
tre formațiile invitate de poetul Adrian Păuncscu, rea
lizatorul spectacolului, se numără; corul minerilor peiri- 
letii „Festivalul adîncului", fiuierașii din Dealul Babii, 
grupurile folk de pe lingă așezămintele culturale din ; 
Petroșani și Lupeni, formația de revistă a Școlii ge
nerale nr. :: 6 din Petrila, dansatorii Casei de cultură 
din Uricani, grupul vocal al căminului cultural Cîm
pu lui Neag și povestitorul/popular lacob Chirco. e- 
lev din Lupeni. (LV.)
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Maria Apostol, cunoscută 
de cititorii noștri de la Ra
dio și Televiziune, din 
spectacolele susținute la 
Petroșani și Lupeni, în să
lile de apel ale întreprinde
rilor miniere, este solistă 
a Ansamblului „Rapsodia 
română". De curînd, am a- 
vut o scurtă convorbire 
despre muzică, spectatori 
și păstrarea neîntinată a 
folclorului.

— Așadar, cine este, de 
fapt, Maria Apostol ?

— Sînt o olteancă năs
cută acum 26 de ani la 
Runcu peste munți de U- 
ricani. In satul meu natal , 
toată lumea cîntă, păstrea
ză/citețele. în timp, fără să 
le. știrbească cu nimic. Cînl 
de cînd eram mică, dar pri
ma dală am „ridicat capul" 
în 1971 la festivalul Maria 
Tic,ase" cînd am lost lau
reata ediției.

— Apoi ?
A urmai anul meu de 

„glorie" cînd am participat 
ia festivalul mon
dial de folclor de la 
Berlin. Apoi cu o forma
ție de studenți ani fost de
legați să ducem frumusețea 
folclorului-românesc la O- 
limpiada de la ’ Miinchen. 
In 1973 ara cîștigat „Floa
rea din grădină" cu nota 
maxima și, de atunci, chit 
la „Rapsodia Română". Au 
urmat discuri, imprimări, 
înregistrări,

— Turnee?
Multe, foarte 

pentru vîrșta mea. Austria, 
R.F.G., Grecia, Turcia, Is
rael. U.R.S.S, Cehoslovacia. 
Peste lot aceeași primire, 
peste tot același triumf al 
folclorului de lingă Car- 
pați! .'■/ /:,/.•

— Maria Apostol, care 
este condiția folclorului ro
mânesc și cea a cînlăreți- 
lor a celor care-1 preiau 
din popar, îi. transmit pu
po.ului ?

— In primul rînd, fol-

multe

ciprul nu se face pe străzi
le Bucureștiului. El se face 
și se căută . acolo unde se . 
plămădește griul, porumbul, 
acolo Unde, se cresc , oile ..ți 
se vede iarba crescîpd. Cu
leg și prelucrez , cintece /de. 
la Runcu, vatra devenirii 
mele artistice. Există însă, 
la unii colegi de breSlă, ten
dința de a știrbj autentici
tatea în favoarea unui așa- 
zis profesionalism. Așa, nc 
obișnuim spectatorii să le 
dăm cîtecele mai puțin cu
rate. Și nu e bine I.

— Gînduri ?
—- Cel mar „de actualita

te" este să-mi desăvîrșeșc 
cel- mai frumos „cîntec" al 
meu, peste o lună, două: o 
să dau viată unui prunc. 
Apoi, voi continua sa ră- 
nrin cu, cîniăreața Maria 
Apostol, din comuna Run
cu, de la poalele munților 
Vi lean.

Convorbire consemnată de
AEicea BUJORESCU

• C. MARIANA, Uricani: 
Voluminosul dv plic ne-a 
produs o autentică surpri
ză. versurile degaja o sen
sibilitate diafană, contura
tă în metafore. care uezva-, 
lu;e un condei inspira', și 
meșteșugii. Deslgui, sini pe 
alocuri și rateuri, iată de 
ce vă ini ităm la o discuție. 
In prealabil vă rugăm să 
vă ■,Ji’Uesvăiuiți identitatea."

• iuN țiGANTELE, Uri
cani: Uî.imeie doua poezii 
care ne-au parvenit nu Vă 
reprezintă cu adevărat. :

• UN GRUP DE MUNCI
TORI, V,u-can. In legătură 
cu faptul' ca nu.se respectă 
piogramarea tilmelor la 
cinematograiul „Luceafărul", 
vă poate oferi explicații

. conducerea întreprinderii 
/ cinematografice. - județene. . 

Uneori există cauze obiec
tive, alteori. dorința de a 
aduce pe ecrane numai fil
me comerciale răstoarnă 
pmiiiiicarea făcută din 
limp. Oricum, din scrisoa
rea dv... anonimă rezulta că 
sînteți cinefili convinși, de 
vreme ce nu va scapă o zi 
fără sli nu fiți în sala de 
cinematograf. Or scrisoă-. 
rea e»te' dictată cumva de.
vreun sentiment ...de pică pe 
lucrătorii cu peliculele de 
celuloid?
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încheierea vizitei în țara noastră 
a tovarășului Erich Honecker

; ■/

Vineri dimineața, 
șui Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Erich 
au fost oaspeții 
lui Brașov, unul 
mai puternice centre mun
citorești din țara noastră, 
cu o veche . tradiție indus- 

'■ trială. '
I.a plecarea din Sinaia, 

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au fost 
s a 1 u t a ț i cu 
aii,țațe de primul 
al Comitetului

Prahova al P.C.R., 
Ion Cîrcei, de alte 
tăți locate.

La intrarea în 
Brașov tovarășii 
< 'oaușescu și Erich 
ker au fost întîmpinați cu 
căldură de tovarășul 
Gheorghe Dumitrache, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, de alte 

;; oficialități locale, care 
le-au adresat un călduros 
bun-vețnt pe meleagurile 
brașovene. . r v

Vizita în municipiul Bra
șov a cuprins două impor
tante unități industriale — 
întreprinderea de rulmenți 
și Uzina de tractoare — a- 
vînd o pondere însemnată 
în economia orașului și ju
dețului. Pe întregul tra
seu, mii de brașoveni au 
făcut tovarășilor Nicolae- 
Ceaușescu și Erich Honec
ker o primire entuziastă, 
manifestîndu-și deplina â- 
probare față de noul dialog 
la nivel înalt româno-est- 
german.

tova-
ȘÎ

Honecker 
municipiu- 

din cele

cordi- 
secretar 

județean 
tovarășul 

oficiali-

județul 
Nicolae 
Honec-

german, încrederea că a- 
cesta va contribui la ridi
carea pe noi trepte, supe- 
-rioare, a legăturilor de 
prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre România 
și Republica Democrată 
Germană.

La . Uzina de rulmenți, 
gazdele au invitat pe înal- 
(ii oaspeți în fața unor gra' 
fice, unde le-au prezentat 
evoluția acestei unități. S-a 
arătat că întreprinderea 
brașbveană este una din ce
le mai mar; unități produ
cătoare de rulmenți din ța
ra noastră, care a cunoscut, 
ca urmare a grijii peiiria- 
nenie a conducerii partidu
lui nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
o rapidă dezvoltare și mo
dernizare. Ca urmare a vas
tului proces de înnoire, pro
ducția de rulmenți a uzinei 
a marcat un adevărat'salt, 
ajungînd în acest an la 
38 milioane bucăți. Pe pri
mele cinci luni din acest 
an producția globală a fost 
depășită cu peste 20 mili
oane lei. iar producția, mar
fă cu 7,3 milioane lei. Rul
menții produși la Brașov 
sînt cunoscuți în 56 de țări 
ale lumii. A fost evocată 
buna colaborări 
neri din 
de anul 
aproape 
men ți.

Tovarășul Erich Honec
ker a dat o înaltă apreciere 
relațiilor colectivului bra
șovean, bunei . experiențe 
acumulate de muncitori în 
acest domeniu de mare în
semnătate pentru orice e- 
c o n om i e industrializată.

Inaiții oaspeți au fost 
invitat: sd viziteze unele 
secții de producție, unde au 
avut prilejul să cunoască 
procesele moderne de fa
bricație, precum și rezul
tatul eforturilor în direcția 
dotării cu utilaje de înaltă 
productivitate. ’

în sec ția cuzineți — un- , 
de se realizează întregul 
necesar al țarii de aseme
nea produse precum și so
licitările de export — gaz
dele au prezentat cîteva u- 
tilaje de mare randament

cu parte-
R.E. Germană; uri- 
,aresta se livrează

2,5 milioane mi

și de o înaltă tehnicitate, 
care asigură o bună calita
te acestor produse. Intre a- 
cestea, a reținut atenția li
nia de sinterizat bandă me
talică placată pentru fabri
carea cuzineților — unică 
în Europa —, care a de- 
Tnonstrat o înaltă eficiență 
economică.

In secția strungărie*" au 
fost prezentate strungurile 
automate cu 6—8 axe și 
strungurile hidraulice mono- 
ax cu comandă-program, 
care permit efectuarea si
multană a mai multor ope
rații, asigurînd o înaltă 
productivitate a muncii, iar 
în secția de rectificare, li
niile de transfer integrate 
cu aparatură de control 
post proces.

La secțiile de cuzineți, 
strungărie, rectificare, for
jă și tratament, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ana
lizat cu ministrul de resort, 
cu specialiști ai uzinei po
sibilitățile de îmbunătățire 
în. continuare a proceselor 
tehnologice, pentru sporirea 
producției și ridicarea para
metrilor telinico-funcționali 
ai rulmenților, pentru creș
terea eficienței economice a 
fabricației. In acest sens, 
secretarul general al parti
dului a indicat să se con
tinue acțiunea de automati
zare a întregului proces de 
fabricație, să fie realizate 
în continuare mașini și u- 
tilaje la nivelul tehnicii 
mondiale.

Secretarul general a Ce
rut să se modernizeze trans, 
portul uzinal, astfel încîit a- 
cesta să se efectueze cu cit 
mai putină cheltuială de 
forță de muncă, să se ge
neralizeze automatizarea 
complexă a tuturor operați
ilor de prelucrare, transport 
și control al producției.

Sintetizând impresiile lă
sate de vizita în uzina bra- 
șoveană, tovarășul Ertch 
Honecker a notat în cartea 
de onoare a uzinei: „Am 
dat curs cu bucurie invita
ției de a vizita întreprin
derea dumneavoastră. Am 
putut să ne convingem de 
rezultatele remarcabile ob
ținute în îndeplinirea sarci
nilor economiei naționale,; 
pentru care vă felicităm 
din. toată inima. Produsele 
întreprinderii dumneavoas- ■ 
tră sînt foarte bine cunos
cute în Republica democra
tă Germană. In îndeplini
rea unui contract multilate
ral de specializare în ca
drul CAER, uzina dumnea
voastră livre ază anual că
tre R.D.G. rulmenți în va
loarede peste 3 milioane ./■ 
ruble.

Dorim comuniștilor .
turor oamenilor muncii ai 
Uzinei de rulmenți Brașov 
mari succese în viitor la 
întărirea multilaterală a 
Republicii Socialiste Româ
nia".

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honec-

In munici v Solemnitatea semnării

ker au adresat încă o dată 
pen- 

Și 
în

felicitări colectivului 1 
tru rezultatele obținute 
le-au urat noi succese 
muncă.

Următorul moment al 
zitei s-a desfășurat la 
treprinderea de

vi- 
----- . în
treprinderea de tractoare, 
prcstiqioasă unitate econo
mică, ale cărei produse sînt 
cunoscute și apreciate în 
90 de țări. Și aici, ca de alt
fel pe îrrtreqiil traseu, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au fost 
întîmpinați cu deosebită căl
dură, cu sentimente de a- 
leasă stimă și prețuire-

Inalților oaspeți le este 
-prezentat la început un 
scurt istoric, al întreprinde
rii. Gazdele au men
ționat 
beneficiarii importanți 
tractoarelor românești

Grăitoare pentru diversi
ficarea producției de mij
loace de transport rutier 
în țara noastră a fost și 
prezentarea familiei de au
tobasculante, dintre care 
s-au bucurat de aprecieri 
deosebite cele de mare ca
pacitate, cum sînt cele de 
25, 50, 120 tone, realizări 
de prestigiu ale industriei 
românești constructoare de 
mașini. .

îh încheierea vizitei, gaz
dele oferă în dar tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker cite o fru
moasă machetă a unui trac- 

l tor fabricat la Brașov'.
Exprimîndu-și impresiile 

din această vizită, tovară
șul Erich Honecker a scris 
în cartea de onoare a în
treprinderii : „Uzina de trac
toare Brașov reprezintă în 
mod convingător ^stadiul 

- înalt al aplicării științei și 
tehnicii în producție. Uzina 
dumneavoastră se situează 
printre întreprinderile cele 
mai importante și competi
tive furnizoare de tractoare 
pentru Republica Democra
tă Germană. Produsele dum
neavoastră sînt mult apre
ciate de oamenii muncii din 
agricultura și economia fo
restieră socialistă a statului 
nostru. Felicităm întregul 
colectiv al uzinei pentru re
zultatele exemplare în 
muncă și îi dorim pentru 
viitor mari succese".

Aceleași cuvinte de caldă 
apreciere a exprimat tova
rășul Erich Honecker la a- 
dresa colectivului brașo
vean, căruia, după ce i-a 
mulțumit pentru lucrurile 
deosebit de interesante pe 
care Ie-a prezentat, i-a urat 
noi succese în activitatea 
sa. Reliefînd. rezultatele 
constructorilor de mașini 
din țara noastră,, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au apreciat că 
acestea constituie noi posi
bilități de întărire; a cola
borării dintre România și 
R.D. Germană, de extindere 
a cooperării și. specializării 
în producție dintre cele 
două țări. '

După vizita la Uzina de 
tractoare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker s-au îndreptat, într-o 
mașină deschisă, spre gara 

cu un tren special, au ple
cat ia București. Pe par
cursul străbătut de coloa
na oficială s-au aflat mii 
de brașoveni care au ova
ționat cu însuflețire-pe cei- 
doi conducători de partid și 
de stat.

T o va r ă ș i i Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker au răspuns cu multă 
căldură acestor manifestări.

I.a ora 12,15, trenul pre
zidențial a părăsit, in ura- 
lele celor prezenți, gara 
Brașov, înâreptîndu-se spre 
Capitală. I, i--- ■

: ★ <
La sosirea în Capitală, în 

gara Băneasa, cei doi con
ducători de partid și de stat 
au fost salutați de membri 
și membri supleant ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., precum 

ai

au
că prinți e 

ai 
se

numără și R.D. Germană, 
țară în care întreprinderi
le noastre aii livrat, pînă 
în prezent, peste 36 000 de 
tractoare de diferite tipuri 
și puteri. Cei doi conducă
tori de partid și de stat, 
persoanele oficiale care îi 
însoțesc, au vizitat cîteva 
din principalele sectoare de 
producție. In cadrul secției 
de motoare de 65 _ și 80 
C.P., se remarcă în special 
gradul înalt de tehnicitate 
al mașinilor și utilajelor, 
care asigură o productivi
tate sporită. Pe această ba
ză, secția a ajuns să pro
ducă anual 110 000 motoare 
și piesele de schimb afe
rente.

Tovarășul Erich Honecker 
a urmărit cu atenție și a 
apreciat modul în care este; 
organizat fluxul tehnologic, 
randamentul ridicat al ma
șinilor și utilajelor, calita
tea pieselor prelucrate aici.

Preocuparea oamenilor 
muncii de la Întreprinderea 
brașoveană de a conferi 
produselor realizate aici ca
litățile cerute de condițiile 
specifice de exploatare, ce 
determină în același timp 
un nivel ridicat de compe
titivitate, se face simțită și 
în atelierul de asamblare, 
Prin intermediul a trei expo
ziții distincte, sînt înfățișate 
ansamble complexe din Com
ponenta tractoarelor, care 
evidențiază eficiența tipiză
rii unor repere, sculele și 
dispozitivele concepute _ și 
realizate în scopul sporirii 
.productivității muncii și 
îmbunătățirii calității pro
duselor.

Ultima secție vizitată, cea 
■ de montaj qeneral, oferă 

cea mai sugestivă imagine 
a ritmului pe care îl are 
întrbqul proces de produc
ție. Utilizarea unor tehno
logii moderne, preocuparea, 
pentru sporirea continuă a 
productivității muncii sînt 
ilustrate sugestiv de faptul 
că pe fiecare din cele două 
linii de asamblare iese cite 
un tractor, la fiecare 6 mi
nute. Un exemplu elocvent 
al volumului mare atins de 
producția actuală îl cons
tituie ieșirea de pe banda 
de montaj a tractorului cu 
numărul 760 200.

Finalul vizitei la acest o- _______
i biecțiv s-a constituit intr-o orașului Brașov, de unde, 
prezentare, impresionantă 
în amploarea ei, a tipurilor 
de tractoare, autocainioa- 
Vie, autobuze și alte mijloa
ce de transport realizate in 
prezent de industria cons- 
trucloâre-de mașini din țara 
noastră și a unor prototi
puri care vor intra în pro
ducția curentă, în cursul a- 
nului viitor.

Cei doi conducători de 
partid și de stat, persoanele 
oficiale care îi însoțesc au 
urmărit cu interes prezenta
rea întrqgi; game de trac
toare destinate mecanizării 
agriculturii, dintre care se 
remarcă, prin caracteristici 
tehnice și randament ridi
cat, - cele specializate în lu-“ 
crările pe terenurile în 
pante, în vii și livezi, în 
ferme, tractoarele cu puteri 
sporite, ■ ce pot executa mai 
multe operații odată/

Cei prezenți au urmărit 
apoi trecerea autoturisme
lor de teren din familia 
ARO, dintre care s-au re
marcat noile modele, ca
racterizate prin putere spo
rită, consum de carburanți 
redus, performanțe îmbună
tățite în exploatare, 
fost prezentate, apoi, 
modele de autoutilitare 
pentru transportul urban de 
persoane ș\de mărfuri, au
tobuze de Stare capacitate, 
cu moțor Diesel, autocami
oane grele, autotrenuri și 
autotractoare ' destinate 
transportului de mărfuri pe 
distanțe lungi.

Au 
noi

și de membri ai C.C. 
P.C.R. și ai guvernului.

Numeroși locuitori 
Capitalei au venit în- piață 
și pe peronul gării, împo
dobită cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii De
mocrate Germane, pentru a 
saluta pe tovarășii Njcolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker. Ei au făcut o caldă 
manifestare de stimă și pre
țuire celor doi conducători 
de partid și de stat, ovațio- 
nînd și aclamînd pentru 
prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările 
popoarele noastre.

ai

și

documentelor
(Urmare din pag. I)

oficiale
culturală și științifică 
guvernul Republicii

rare 
între

i Socialiste România și gu
vernul Republicii Democrate 
Germane, de către tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și 
Oskar Fischer, ministrul a- 
facerilor externe âl Repu
blicii Democrate Germane. 

In încheierea solemnității, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Erich Honec-

mană pe perioada 1981—, 
1985, de către tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim-vice- 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia și Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii De
mocrate Germane: Protoco
lul privind rezultatele co
ordonării planurilor econo
miilor naționale ale Repu- , .
blicii Socialiste România și ker au închinat o cupă de 
Republicii Democrate Ger
mane pe perioada 1981 — .__ .___.........
1985, de către tovarășii țiilor de prietenie, solidarii 
Nicoiae Constantin, vice- tate și colaborare dintre 
prim-ministru, ț .
Comitetului de Stat al Plani
ficării din Republica Socia
listă România, și Gerhard 
Weiss; Acordul de colabo-

șampanie pentru dezvoltarea 
și întărirea continuă a rela-

...... vice- tate și colaborare dintre
președintele partidele, țările și popoare

le noastre, în . folosul și 
spre binele lor, al cauzei 
generale a socialismului și 
Păcii.

Mitingul
(Urmare din pag. I)

prieteniei
Întîmpinați cu deosebită 

însuflețire, cu îndelungi a- 
trale și organizații obștești, plauze și ovații, la miting 
personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, gene- .. ____ .________ ____ ,
rali, oameni ai muncii din . general al Partidului 
Capitală.

Sint de față șefi de misi
uni diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Pe fundalul scenei de la 
Sala Palatului, încadrate de 
drapelele celor două țări, 
se află portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, precum și 
urarea în limbile română și 
germană: „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate 
și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist 
Unit dih Germania, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană 1"

Răsună solemn imnurile 
de stat ale celor două țări.

Mitingul, este deschis de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-sdcretăr al Co
mitetului Municipal Bucu- ' 
rești al P.C.R., primarul ge-

iau cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

1 .__ i Co
munist Român, președintele. 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Erich Honecker, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
cialisț Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane. '

Cuvîntările celor doi 
conducători de partid și de 
stat au fost urmărite cu 
deosebită atenție și interes 
și subliniate în repetate 
rînduri, cu puternice și în
delungi aplauze.

To vară ș i i Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker se îmbrățișează cu mul- 
tă căldură, salută cu mii- 
nile unite strîns pe mii!»— 
de participanți, care ii o- 
vaționează scandind: 
„Ceaușescu — Honecker 
„P.C.R. — P.S.U.G. I, „R.S..R. 
-- R.D.G. aclamă înde
lung pentru dezvoltarea și 
aprofundarea continuă a 
prieteniei și solidarității fră
țești dintre partidele, țări
le și popoarele noastre.neral al Capitalei.

FILME

TV I
!9,30 Ecran de vacan

ță: Din legendele Olim- 
pului — desene animate. 
9,55 Teleșcoala. 10,15 
Film artistic : „Revanșa" 
Producție a Casei de 
filme o. 12,00 Concert 
educativ. 13,00 Mozaic 

cultural-artistic. 16,30 Vo
lei masculin: România — 
Iugoslavia. 18,30 
1980 — Cronica 
mentelor politice. 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,25 Călătorie 
prin țara mea. 19,45 Te- 
Ieenciclopedia. 20,30 La 
întîlnirea de...
seara. 21,20 La zi în a- 
gricultură. 21,30 Film se
rial: Dallas — Compa
nia petrolieră Ewing. 
Ultimul episod. 22,20_Șla-

I PETROȘANI — 7 No-
| iembrie : Hoțul din Bag-
I dad; Republica: Rug și 
| .flacără,- Unirea: Mijlo-
I caș la deschidere.

LONEA: I se spunea
Buldozerul;

ANINOASA : Sosea o-
dată un călăreț.

VULCAN — Luceafă
rul: Un polițist incomod;

LUPENI — Cultural :
Cumpăna; Muncitoresc :
Albă ca zăpada și roșie
ca trandafirul.

URICANI: întoarcerea găre dansate. 22,50 Tele- 
I Iui Vodă Lăpușneanu. jurnal.

I 
l I
I 
I

Iunie 
eveni-

18,50

sîmbătă

I
I

încadrează în muncă prin transfer sau direct 

• doi macaragii.
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