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Vizita oficială de prietenie 
in tara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Somalia, 

general-maior Mohamed Siad Barre
ANUL XXXVII, NR. 8951 JOI, 18 IUNIE 1981 Continuarea convorbirilor oficiale

O înaltă îndatorire minerească

Patriei, mai mult cărbune !Realizarea sarcinilor primului an al noului cincinal, potriviit directivelor Congresului al XU-lea al partidului, reclamă cu necesitate baza energetică necesară. Or, asigurarea bazei energetice a economiei impune, în conjunctura internațională actuală, creșterea producției de cărbune.
Patria are nevoie de 

cărbune, de cît mai mult 
cărbune ! Este cerința subliniată cu tărie ' de secretarul general al partidului și la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. Este o condiție fundamentală a echilibrului balanței energetice, a realizării ritmurilor de creștere ale unor ramuri de vîrf ale industriei’ cum este metalurgia. Potrivit a- cestor cerințe, planul pe 1981 prevede sarcini mobilizatoare și pentru industria extractivă a Văii Jiului, îndeosebi la căr-

NICOLAE HANEȘ, 
secretar a! Comitetului 
municipal de partid

bunele destinat cocsificării. a cărui pondere trebuind să ajungă la 25 la sută. Pentru realizarea sarcinilor stabilite, unitățile noastre miniere dispun de o bază tehni- co-materială corespunzătoare, de o experiență valoroasă în folosirea u- tilajelor moderne introduse în subteran potrivit programului de mecanizare, de cadre cu.experiență. Există deci condiții. Esențial este ca acestea să fie valorificate prin eforturi organizatorice corespunzătoare. Dar perioada care a trecut de la începutul anului denotă că a- ceste eforturi nu sînt în-

trutotul pe măsura condițiilor tehnico-materiale existente la unități. Este îmbucurător faptul că la producția netă, C.M.V.J. a livrat suplimentar e- conomiei naționale, de la începutul anului o cantitate de 4342 tone cărbune. Este un rezultat direct al sporurilor de producție înregistrate la o seamă de unități din vestul bazinului care și-au depășit sarcinile prevăzute, precum și al îmbunătățirii calității producției prin reducerea conținutului de steril la o seamă de unități. In același timp, însă, unitățile miniere din estul și centrul bazinului — Lonea. Petrila, Dîlja, Livezeni și Aninoasa — au înregistrat mai rămîneri în urmă. Nu poate mulțumi nici faptul că, deși la producția netă de cărbune avem depășirea a-

La Palatul Consiliului de. Stat au continuat, miercuri, 17 iunie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, și general- maior Mohamed Siad Barre. secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia.La convorbiri au partici

pat persoane oficiale române și somaleze.Noua rundă de convorbiri — desfășurată în aceeași atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă — a fost consacrată examinării u- nui cerc larg de pobleme ale vieții internaționale.In acest cadru, s-a subliniat că omenirea traversează o epocă de mari prefaceri revoluționare, sociale și naționale, fn care se a- firma tot mai puternic
Azi, la posturile de radio și televiziune

Astăzi, posturile de radio și televiziune vor trans
mite direct, în jurul orei 11,00, solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno-somaleze și, în jurul 
orei 11,45 ceremonia plecării secretarului general al 
Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice Soma’la, general-maior 
Mohamed Siad Barre, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

voința popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, a oricăror forme de asuprire șl dominație străină, de a fi independente și stăpîne pe propriile destine, de a-și alege în mod liber calea dezvoltării sociale.Totodată, s-a apreciat că în lume are loc o accentuare a politicii imperialiste de forță și dictat, de a- mestec în treburile interne ale altor state, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență, se mențin probleme nesoluționate, și au apărut noi conflicte și stări de încordare, se adîn- cește criza economică și e- nergetică mondială, se intensifică cursa înarmărilor, ceea ce a determinat o a- gravare a situației internaționale. generînd serioase pericole pentru pacea, securitatea și independența popoarelor.
(Continuare în pag. a 4-a)

Brigada condusă de 
Mlhai Blaga de la sec
torul III, I.M. Lupeni.
Foto : Șt. NEMECSEK(Continuare în pag. a 2-a)

in permanentă întrecere

Două brigăzi

în întîmpinarea Congresului
consiliilor oamenilor muncii

I.M. VULCAN

Noi capacități pentru creșterea 
producției fiziceLa sectorul I al I.M. Vulcan este pregătit pentru punere în exploatare. la sfîrșitul acestei săptămîni, un nou abataj cameră, cu o capacitate zilnică de 150 tone de cărbune. I’e temeiul acestei noi capacități de

extracție, colectivul sectorului și-a propus să consolideze succesele obținute în primele cinci luni ale anului, materializate prin realizarea unei producții de cărbune extrasă peste prevederi care depășește. Ia zi, 7000 tone de cărbune.
I.R.I.U.M.P.

Importante lucrări în sprijinul activității, 
de extracțieUn domeniu în activitatea lui I.R.I.U.M.P. prezintă repararea tală a utilajelor In ultima lună, lucrărilor de reparații

de elită
Coborîm pe puțul 4 de aeraj al I.M. 

Livezeni, spre stratul 5, de la orizontul 575. Undeva, departe, licăresc luminițe. 
Pornim spre mineri, prin galeria înce
țoșată sub lumina firavă a lămpii.

— Noroc bun! — și oamenii aceia, cu 
steluțe de diamant în ochi, opresc e cli
pă frenezia mișcărilor cu care parcă în- 
văluiau frontul de lucru. Schimbul I 
al brigăzii de mineri conduse de comu
nistul Costache Porojniuc tecmai se 
pregătea să „puște“. Piatra din rădăcina 
muntelui își încrețise spatele sub mi
lenii, dar minerii stăteau în fața ei ga
ta să dovedească tăriei muntelui că hăr
nicia lor este de neînvins.

' . Maria DINCA

(Continuare în pag. a 2-a)

In pagina a 3-o

Individ—colectivitate

Dotările gospodărești — 
restante cărora trebuie să 
li se dea atenția cuvenită

priori tai-' colectivu- îl re-i capi- miniere. valoarea .. . 7î e-xecutate suplimentar se ridică la 1 188 000 lei. Dintre cele maj importante lucrări executate se numără 3 locomotive de mină, 2 compresoare, 3 pom- . pe, A început totodată, reparația capitală a complex , de mare tate pentru mina și a unei combine in tare în steril
unui capaci- Lupeni de îna- pe ntru

mina Bărbăteni. Contribuția cea mai însemnată la executare^ lucrărilor au adus-o colectivele atelierului de reparații de la Livezeni și atelierului de bobinaj de la Varnița.Concomitent cu realizarea sarcinilor la indicatorii fizici, strădaniile colectivului s-au fructificat în reducerea costurilor de producție, indicator la care, în ultima lună, întreprinderea a obținut o economie de 15 lei la 1000 lei producție marfă.
activitate primul realizat fizic la

Constructorii din cadrul grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. au desfășurat în primele cinci luni ale acestui an o satisfăcătoare. In trimestru a fost integral planulconstrucția de locuințe. Au fost realizate și sarcinile de plan la unii din principalii indicatori economici, începutul celui de-al doilea trimestru a demarat, de a- semenea. cu ritmuri susținute pe șantierele construcțiilor de locuințe. Au continuat conform graficelor de execuție, lucrările la ansamblul cu 272 apartamente din Petroșani, la Lupeni și Petrila, la noua tipografie și magazinul universal. E- xistă de pe acum certitudinea că planul fizic al Grupului de șantiere Petroșani la Construcția de locuințe va fi realizat și în cel dc-aî doilea trimestru, al anului.

Desigur, planul la construcția de locuințe arc un caracter prioritar. Dar a- cestâ nu poate să scuze lipsa de preocupare pentru predarea la timp a altor investiții cuprinse în plan. Despre ce este vorba ? In principal despre lucrările, considerate pe nedrept „mărunte". care nu au o pondere mare: în plan sub aspect valoric. Dar sub aspect social-gospodăresc, a- ceste lucrări nu sînt de loc mărunte, ci dimpotrivă au o mare importanță pentru locatarii viitoarelor blocuri. pentru condițiile de viață din aceste cartiere. La Lupeni, bunăoară. în zona noului centru civic sînt abia începute (și me-VI orei STRAUȚ

(Continuate ia pag. a 2-a

Echipa de 
tează cofrajele 
(ia cărbunelui

dulgheri și fierar-betoniști condusă de Ion Dobre mon- 
pentru culoarul benzilor transportoare de la prepara- 

Petrila.
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Armonia iii dezvoltarea urbanistică a așezărilor muncitorești aIe municipiului.

De la Ministerul Educației și învățămîntului 

Secții pedagogice pentru formarea 
profesorilor de gimnaziuLg concursul de admitere în invățămîntul superior din acest an, în mai multe centre universitare vor fi organizate secții pedagogice eu du* rata de •’ ani. destinate formării profesorilor care vor preda în învăță- mîntul gimnazial. Aceste sorti i vor funcționa în dublă specializare matematică-fizică (ia universitățile din București, Tați și Timișoara); ehimie-fizică (la institutele politehnice din București. lași și la Universi

tatea din Cluj-Niipoca) și științe naturale și agricole (la universitățile din București, Cluj-Napoca și Iași).înscrierea la concursul de admitere pentru a- roste secții ce va ctvtua între 5—11 iulie, iar actele necesare pexitrU Participare la examen sînt cele menționate în broșura de admitere : diploma de bacalaureat, copie legalizată după certificatul de naștere, adeverință medicală tip, actul de .evidență militară.
(Urmare din pag. 1)reu aminate) lucrările de amenajare a drumului de acces, a aleilor dintre blocuri, iar o serie de rețele vitale cum este cea a agentului termic, a canalizărilor se mai află sub semnul provizoratului. Numai după îndelungi insistențe, noii locatari din Bărbăteni au reușit să primească „la db- miciliu"' energie electrică, „provizoriu". La multe din blocurile predate încă din luna decembrie a anului trecut, nu numai Ia Lupeni. ci și la Petroșani, Petrila și Vulcan, finisajele exterioare nu sînt terminate. La parterul unor blocuri din ansamblul cu 336 apartamente din orașul Vulcan n-au fost predate la termen spațiile comerciale. Sînt mult-rămase în urmă lucrările de extindere ă rezervoarelor de apă de lă Vulcan și Livezeni. :. precum și rețelele de distribuție a apei în Petroșani. Din 3,9 milioane lei inves

Dotările gospodăreștitiții planificate în acest an fost încă atacată, iar la pentru extinderea bulevar- canalul colector între ve- dului „Victoriei" din VuT-
Patriei,

(Urmare din pag. 1) mai mult cărbune!

! 
I

I

I

tim s-au realizat doar 300 mii lei.Deși au fos date în folosință apartamentele din blocurile 17. 3C și 3B din Petroșani, finisajele exterioare, drumurile de acces prevăzute în proiect nu s-au executat. La multe din apartamentele și blocurile date în folosință în Lupeni .și Vulcan, în Petroșani, nu au fost executate numeroase remedieri solicitate de locatari în termenul de garanție, pentru rețelele necorespunzătoare de apă și canal din subsolurile unor blocuri.Este de neînțeles și de' nejustificat atitudinea constructorului îil legătură și cu alte importante lucrări de gospodărie comunală prevăzute în planul pentru 1981. La Lupeni, în zona pilierul Est, unde sînt prevăzute devieri ale rețelelor edilitare în valoare de 1000 000 lei, lucrarea n-a

chiul centru și Bărbăteni lucrarea este tărăgănată din anul 1979 1: înfăptuirea amplului program de construcții prevăzut în localitățile Văii Jiului pentru acest an presupune în mod necesar nu numai realizarea Valorică a pozițiilor din plan, ci și a prevederilor fizice de lucrări . edilitar gospodărești, de sistematizare și .dotare a noilor ■ cartiere de locuințe. Pe primele cinei luni ale anului grupul de șantiere Petroșani a raportat peste nivelul planului o valoare de investiții de 8.5 milioane lei. Dar concomitent, la lucrările de gospodărire comunală, de sistematizări și dotări s-a înregistrat un minus de mai bine de trei milioane lei. Se impun’măsuri urgente pentru recuperarea acestui minus. încă de pe acum, cînd condițiile de lucru pe șantiere sînt atît de favorabile!

iii prima jumătate a lunii demonstrează perpetuarea neajunsurilor în ceea ce privește asigurarea condițiilor de realizare n planului, insuficienta răspundere profesională pentru rezolvarea problemelor concrete de care depinde îndeplinirea planului. Se manifestă încă multe neajunsuri în func- 
țibnare« utilajelor, în folosirea timpului de lucru, în' aprovizionarea brigăzilor; șînt încă frecvente manifestările de indisciplină și dezordine. Față de aceste carențe, orgailzați- 
ile de partid trebuie să 
acționeze, în prin. I pal, în 
vederea activizării cadre
lor de conducere, a per-, 
soilalului tehnic, pentru 
a determ I na stăpînirca de 
către aceste cadre a pro
blemelor producției, apli
carea ea • consecvență a 
măsurilor stabilite pentru 
realizarea planului. Organele și organizațiile de partid au datoria să urmărească cu mai multă 
exigentă modul Oum își îndeplinesc cadrele atribuțiile ce 16 revin, contribuția concretă pc care o 
aduc Ia realizarea sarcini
lor de plan. Din cauza sla
bei exigențe față de unele cadre, acestea, în loc să depună strădanii pentru soluționarea problemelor producției se preocupă

mai mult de. justificarea neajunsurilor. Trebuie militat cu mai multă consecvență pentru perfecționarea organizării pro» ducției și a muncii, îmbunătățirea structurii personalului, a asistenței tehnice la toate locurile de muncă, perfecționarea normării muncii care să determine folosirea mai eficientă a personalului auxiliar, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea aprovizionării, brigăzilor și a întreținerii utilajelor, cointeresarea întregului personal în realizarea sarcinilor la producția fizică, în îmbunătățirea calității cărbunelui. In centrul muncii politice, trebuie să se afle, de asemenea. înfăptuirea măsurilor elaborate în recentele adunări al© activelor de partid în cee» ce privești întărirea ordinii și disciplinei, a securității muncii. ■ : 'Iată cîtcvă, din direcțiile prioritare de acțiune ale organizațiilor de ’ partid, ale cadrelor, de conduce-' re, ale tuturor lucrători-, lor din industbia extractivă ;ă Văii Jiului,, pentru realizarea marelui comandament economic î 
PATRIEI, MAI MULT 
CĂRBUNE!

mintită, nu au fost realizate sarcinile la sortimentele superioare; la cărbunele spălat pentru cocs și semicocs, Aceasta se explică și prin insuficiente strădanii ale conduce* rior unităților pentru fi-: nalizarea măsurilor elaborate în vederea reducerii conținutului de cenușă la producția brută, îndeosebi în .cariera de la Cîmpu lui Neag. la minele Bărbăteni. Vulcan .și altele.In ceea ce privește stăpânirea producției, edificator este exemplul lunii mai. . Rezultatele din luna mai, în pofida asigurărilor date de conducerile unităților, ' denotă o insuficientă preocupare pentru realizarea atît.ș/<j planului cît și a prelimi- narelor. Pe luna iunie pre- liminarele . in întreprinderile miniere au prevăzut .realizarea sarcinilor „de plan la producția brută. Dar, rezultatele la majoritatea unităților dovedește din nou că nu s-au confirmat asigurările date. Pe lingă : minele care șu continuat să bată pasul pe loc, ca Aninoasa, Petrila, Lonea. sub posibilități au lucrat și minele Dîlja, Vulcan, Lupeni și chiar Uri- cani. Rezultatele obținute

*
I

liu Cioloca, Constantin 
(Ihigă și Deneș Domokos. 
Lucrăm la o „buclă" (ter
minarea circuitului la

Două brigăzi de elită
dea rezultate orizontul 575) pentru de- 
ce mai mari. -

- Am venit la acest Luna viitoare, cînd vom 
_____ “ __ păși prin „fereastră" “ ______  

tează Costache Porojniuc sRȚe cîmpul minier _ M spre deschiderea stratului

{Urniare din pa g . I) brigada să 
din ce în

loc de muncă — ne reta

de prin luna februarie. 
Avem <. .
din galeria de legătură .noj; 
intre puțul 4 de aeraj și ... T

in-

viitoarei mine Petrila-
gata peste 350 mi: sud,, să mai poftiți pe lă

finitivareaf galeriei puțu
lui de aeraj 4. Vom. con
tinua galeria de cap în-

V din cîmpul minier Pe- 
irila-sud, care este pre
văzut să dea cărbune in 
trimestrul IV.

Urcăm, din, nou, „la 
pe drumul ve-

între puțul 4 de aeraj si Ve luăm rămas bun șl 
puțul 2 începînd de ia în urma noastră perfora- 
gura puțului și ne-au ră- toarele își reîncep răpăi- . 
mas circa 96 ml pînă la tu[- Mașina de încărcat ziua , și

galeria zvîcnește scurt brațul, nind din adîncuri reflec-.t
tăm. Reflectăm la ordinea 
și curățenia întîlnite pe

; scurt
______ făcînd să „tune" vago- 

rea mină Petrila-sud de neții. Două trolii electri- 
Livezeni. ce< Pe două sensuri de

Străpungerea in 
care va despărți viitoa-

„vechea" mină , r— ------- ------- - ■— , j - ...
Pe mai, față de un plan mișcare, ajută la evacua- cele doua galerii; reflec-

_ _____ rea rocii și la aprovizio-
în luna aceasta narea cu cele trebuin- 

cioase. Pornim pe o altă 
galerie, spre vestita bri-

de 53 m l am realizat 76 
ml, iar î.. _____ ,_______
scontăm să depășim din 
nou planul. Avem în

tăm la TH-urile și banda
jele rînduite frumos; la 
vatra pe care, n-am simțitbrigadă numai oameni de Sadă a lui Mircea Secrie- sub tălpi mei un fel de „bo- 

nădejde (fosta brigadă a ru- Aici, același freamăt lovani" sau „bălți”. Șeful 
lui Demeter, rămasă tot de. hărnicie. Mircea Se- raion ing. Nicolae Tă- 
atît de omogenă ca pe arieru, n-
vremea lui — n.a.j, altfel ne stringe mina „cam din 
nu am putea „infringe" a- ys'aL ^zice.
ceasta rocă dură în care 
săpăm. La sectorul 
investiții organizarea 
muncii este criteriul de 
bază al tuturor reușitelor. 
Nu-i vorbă că mă pot bi
zui — ca pe mine însumi 
— pe toți ortacii, dar mai 

. ales pe cei 4 șefi de 
schimb (Andrei Laszlo, 
Dumitru Porojniuc, A- 
lexandru Biro, Nicolae 
Szabo — n.n.), care prin 
comportament și hărnicie 
p r^onală au făcut ea minerii llie Manele,

atît de omogenii ca pe irieru, șeful de brigadă. răsescu care ne-a înso
țit,. ne spunea: „Aceasta 
este o ordine permanentă 
la cele două brigăzi, am
biționate într-o întrecere 
tăcută, continuă, bărbă
tească".

: ■ Frumoasă ambiție; în
trecere neconsemnată in 
vreun catastif, anonimă, 
dar caldă și venită din 
pasiunea și demnitatea 

pe care 
. numim

e Aflăm . în schimb, de la 
Cle maistrul de tură Arpad 

Kadar că, „această grabă 
este de fapt o întrecere 
permanentă" între brigă
zile Secrieru și Porojniuc. 
O clipă de răgaz, ne dă 
curaj la întrebări. Și 
aflu:

— Sîntem o brigadă 
foarte omogenă, deși cei 
14 oameni reprezintă toa
te regiunile țării. Schim- meseriei omului 
burile sînt conduse de obișnuim să-l 
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Fotbal, divizia A : Jiul—F. C. Argeș 3-3 (2-1)

Păcat de ultima impresie !

7Z——/

și alte asigura a cinci mîncare în
culante, fripteuze dotări care vor prepararea zilnică mii de porții de pentru mineri. Darea !. La folosință a obiectivului va

au făcut O frumoasă excursie. la Lunca Florii. Prezența la „start" a tuturor elevilor din clasă,, precum și buna lor dispoziție pe parcursul zilei au răsplătit cu prisosință inițiativa organizatorilor. Cîntecul, muzica, jocurile distractive i-au însoțit permanent pe elevi, excursia constituind
PENTRU MINERI. ■noua cantină a minei Lu- avea loc pînă la sfîrșitul

Ipeni se fac probele tehno- acestei luni, logice „de casă" ale insta- .■ lațiilor din bucătăria can- •. '■ ADANȚA MARE.* finei. Au fost instalate 3 Luni, lo iunie, eleviL cla-
I mașini de gățit însumînd sei a vIH-a B de la Școa-
I 20 de, plite, două, tigăi bas- la generală nr. 5 Petrila un plăcut moment de in-

încă nu se vor încheia de- apărării gazdelor.' Giii» cît în funcție de golaveraj, chici ratează siriguf ctiDar să revenim la heeazu- portarul, apoi asiistâm larile noastre. Iată radiografia, pe scurț, a meciului i min. 14: corner executat de Șumulanschi, cap puternic Neagu și lui Varga nu-i rămîne decît să „șteargă" cu capul balonul: 1—0.Min. 23 — Jiul scapă prin- tr-o minune de gol. Focșe- neanu se apără să nu-1 lovească mingea expediată____  . _________ _ de Radu II (același mare lui gong al campionatului, norQe și în min. 27,- 28).Numai că în miri. 28 Fortuna se răzbună, și excelentul Radu II nu mai iartă greșelile de apărare ale gazdelor: 1—-1. Golul argeșenilor îi. „inhibă" pe jucătorii Jiului, Varga greșește centrări, Sălăgean stopează■ ritmul jocului,- pase aiurea, degringoladă pur și simplu... Min. 44 — lovitură liberă pentru Jiul, Libardi: „Să tragă Neagu !“, Neagu: „Nu mă lasă dom'le să trag eu" Dar trage. Cu sete. Și, din pămînt, apoi din brațele lui Cristian (care se juca de-a „Na-ți-o ție. dă-mi-o mie") balonul poposește în plasă ; Greu, foarte greu !■ Inuă rare .T,T.._ . .. ..gian egalează: 2—2, Băluță, un jucător care și-a' oferit serviciile Ia Jiul, dar n-a: fost' jpfîfhii '(?!) face șicane

Ultimul meci acasă din acest campionat a dezamăgit. Spectatorii n-au ; ple- ■ cat plictisiți, dar au rămas dezamăgiți de „iubirea" din după-amiezele pe stadion. O partidă parcă „tru
cata", în care n-a fost nevoie de regizori de platou, iar interpreții și-au jucat fals rolurile, aceasta este imaginea întîlpirii de ieri, părere împărtășită de toată lumea. Dar. bine că s-a terminat ! înaintea ultimu-calculele bîrtiei ne mențin în prima divizie, bîntuită de furtuni de neînțeles, pentru suporterii care nu gîndesc ce se înțîmplă dincolo de limitele dreptunghiului verde. Cuplajul bucureștean nu se strică, F.C.M. Brașov a dăruit un punct Progresul ui, echipa din Copou s-a dus pe apa B...ahluiului, dar conturile

1
I

eheiere a activității lor comune înaintea trecerii, intr-o nouă treaptă de în- vățămînt. (Gh, Briantă, di
riginte)

Rubrică realizată de
Anton IIOFFMAN

Dar să revenim la heeazu- portarul, apoi...................” ’ faze pur ți simplu ridicole, dar nimeni ®u se agită, nimeni nu-șî face problemă. Radu lî însă vrea neapărat gheata și în min, 81, după un slalom printre a- pârătorii localnici înscrie placat : 2—3, In min. 82, cînd deja ne gîndeam la uit derby local Jiul — Minerul Lupeni (sumbră glumă), Otto Anderco, un arbitru corect ieri, a fluierat penalty, la un fault al lui Tulpan asupra lui. Giuchici. Șumulanschi transformă : 3—3. Uff...Ultima etapă va hotărî doar locul 2 din clasament (F.C. Argeș ?), dar pentru echipa minerilor din Vale va trebui să fie încă de pe acum un semnal de alarmă pentru campionatul următor. Acești minunați suporteri. minerii Văii Jiului au nevoie de spectacole fotbalistice de calitate nu de „comedii ale erorilor", așa cum s-a întîmplat și ieri, cînd era gata-gata ca totul să se transforme într-o tragi-comedie.In orice caz, spectatorii meritau un alt „adio" pe stadionul unde au trăit atî- tea satisfacții și emoții. Păcat de ultima impresie! Ne așteptam la un alt fina! de campionat.
Mireeâ BUJORESCl

2-1.min. 59 o greșeală deșî -elevii lui Hala-no- apă-
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„SĂ MUNCIM SI SĂ TRĂIM IM CHIP 
COMUNISTBrigadierul Ion Rotaru de la sectorul VII al I-M. Lupen.j a mai lucrat eu un complex modern, cîndva la sectorul VI. Venit la sectorul VII, nu-1 mulțumea productivitatea obținută în abataj. Era cu mult mai mică fată de cea cu care era obișnuit la celălalt sector-cînd lucra cu complexe mecanizate. Apoi mat era Și membru al c.o.m. și trebuia să facă cevn în pluș față de noii săi tovarăși de muncă.

■La mina Dupeni, deși? sînt multe complexe mecanizate, sectorul VII nu a- veâ nici unul. Or, și minerii acestui sector doreau productivități mai mari de* cît cele obținute pînă a- '■* cufn. Uitindu-se în ograda

nu s-au lăsat mai prejos. Am fost la înălțimea sarcinilor date de șeful nostru de brigadă. Orice ne- realizare âr fi fost în detrimentul respectării graficului de punere în funcție a complexului, aproape 2 operațiile transport, tare am
în cele luni cit au durat de demontare,, reparare și mori* învățat de fapt să prețuim utilajul. Aș putea spune — prin complexitatea operațiilor executate — că a fost cea mai înaltă școală de policalificare minerească".Începînd cu luna mai, producția dată de brigada lui Ion Rotaru cu complexul mecanizat, se resimte ULCIORUL...

pretext pentru luminădin cei nouă fii, ai fanli- nea că aceștia discută

Necontenit între mi
neri, intr-o necontenită 
consultare cu oamenii, 
în toate problemele pro
ducției. Acesta este sti
lul de muncă, de a 
conduce al inginerului 
Iulian Filip, șeful sec
torului VIU investiții 
de la I M. Vulcân. Cli
șeul nostrul îl prezintă 
alături de brigadieri, 
cu care conducătorul 
sectorului, adevărat om 
politic, conlucrează ne
mijlocit zj de zi.
Foto : Șt. NEMECSEK

Cărbunele nu e doar un
Oamenii de cuvînt ai

mecanizat

veeițnului, cum se spune, «ninerii sectorului VII tîn- jeau după un complex, simțeau nevoia de afirmare, de creștete , a randamentelor Ia nivelul celorlalte sectoare dotate cu complexe. Conducerea sectorului parcă le-a ghicit dorința oamenilor din brigada Mi Ion Rotaru. Tot aveau rezultate bune pe 
cele două luni ale anului. Rezultă to care-i recoipân* dau ca oameni destoinici, 
în ianuarie și februarie a- veau extrase 720 tone căr
bune peste nivelul planificat. De fapt pregătirea începută pentru introducerea complexului în panoul 
9, blocul VII, din stratul 13, era aproape terminată. 
Așa că Ion Rotaru împreună cp toată brigada sa primește sarcina de â 
scoate un complex mecanizat d>n panoul 5, blocul VI. pe care, după efectuarea reparațiilor necesare, să-l ducă la locul ■ său de muncă. Acest nou abataj este destinat să Verifice vrednici,n Ortacilor sal,„Operațiile executate la demontarea complexului, 
transportul și montarea Ia noul loc de muncă au fost O adevărată probă a price
perii pentru brigada noastră, ne mărturisea Teodor Vraja, șef de schimb. Nici ortacii mei, Andrei Covaci, Florea Barbu, Dezideriu Toeaci și Dumitru Raclielu

realizările sectorului care încheie luna cu 1107 tone de cărbune extras în plus față de prevederile planului. Contribuția minerilor din brigada lui Rotaru lfl plusul sectorului este de 406 țone cărbune. <«a urmare a depășirii randamentului planificat du 500 kg pe post. Și ceea ce-i mai important, au crescut CU 4 tone pe post randamentele fa^. de cele obținute în a bată jele în care luciaseră fără complexe mecânîzațe. ■ ??„Minerii din brigada lui Rotaru sînt oameni de cuvînt". Afirmația ’ aparține șefului de sector, ing. Gheorghe Varhonie, și are acoperire în faptele minerilor brigăzii; în devansarea, cu 5 zile, a punerii complexului in funcțiune, întreaga brigadă știe să muncească cu dăruire și responsabilitate comunistă, brigadă, care nu â pregetat să stea în mină 2—3 schimburi la rînd, să participe efectiv la demontare, transport și montare. Experiența cîștigată de Rotaru la sectorul Vf jn mî- nujrea complexelor a trarismis-o ortacilor săi, cu pasiunea cuț prin Carii. ..dascălului" tre- școala policalifi-
T. ARVTNTENe oprisem pe drum la sfîrșitul unei zile de muncă și printre alteie el a- dusese in discuție „necazul" acela care îl frămîntase luni de ziie. îmi spusese că nu s-a putut. lăsa pină ce n-a scos adevărul la iveală. Nu este un om neînțelegător, absurd, dar am înțeles eu. nici nu acceptă să fie luat peste picior, să nu j se explice o situație, să se trezească doar în fața unui fapt împlinit, inatacabil, inimaginabil de a putea fi schimbat.— A greși e omenește, mi-a spus el afișîud o oarecare nestăpînire în glas. Dar nu pot înțelege să accept această greșeală la infinit, faptul că nici măcar cei cărora le revenea răspunderea să repare ceea ce stricaseră, nu mișcă măcar Un deget. din contră...De la această simplă discuție am ăjtuis la artico- de exploziv, j-a spus clar

I l

V

t

lîei Bokor a făcut cite ceva,., pin 1959 cînd , a intrat pentru prima dată pe poarta acestei mine, ca Vagonetar, a trecut prin . toate treptele de calificare; ajutor miner, miner și pînă a ajunge demn de

Răsfoind caietul de însemnări, din înșiruirea de litere și cifre răzbate, mai profund deeît altele — poate și pentru faptul că e scris cu majuscule — un nume: NICOLAE BOKOR. Urmăresc curgerea dpmoală a datelor înscrise aici, cu o exactitate a- vîrid parcă ceva din so-

Periplu in lele de lege, la circulare și alte acte normative care reglementează problemă respectivă, chiar la cîteva consultații cu lucrători de specialitate în domeniu. Omul avea dreptate. Numai că se strecurase și o mică neregulă din partea lui. Nu mare, de ordinul unei întîrzieri, care însă crease un precedent celor chemați să aplice legea, avînd înainte posibilitatea de, interpretare, de cîntă- rire, de „să mal vedem", „să mai studiem", „dacă vă îrioadrați..." A umblat, a insistat asupra prețiosului adevăr, pînă cînd u.n șef, pretins al cunoașterii pe dinafară a cutumelor, pedant în meserie și extrem

Profil de 
miner

cinstea încredințării unei brigăzi.Desigur, sînt clipe care nu se pot uita, îmi spune, acum, la 39 de ani, încercatul miner Nicolae Bokor. Nu le Vor uita de buriă seamă, păstrîndu-le o amintire frumoasă brietatea unei fișe de eVi* foștii lui ortaci Ion dență: „Miner șef de brigadă la sectorul II al întreprinderii miniere Ani- noasa. Lucrează la această întreprindere de douăzeci și doi de ani, Exact o jumătate .din aceștia a condus una dintre / cele rriâi bune brigăzi* de mun-
■ eă'Vî, ■' ?>.?■ ■'.'Nicolae Bokor se află în fața mea, așa cum mi l-am închipuit, Nu vrea să creadă că cineva ar Vrea să-i cunoască viața., bataj, front lung, stratul „Viața, spune el, e ceva 15, dotat cu niecanizare care riu-ți aparține în în- (stîlpi metalici și combi- tregime daeă iiu ai făcut nă)“. totul ca să o meriți". Se poate spune că. el, unul vieții minerilor îmi spu-

Și lle- gheduș, Florea lonescu și Andrei Arnbruș, deveniți și ei, acum, la rîndul lor, șefi de schimb.Cînd trebuie să vorbească despre brigadă, conducătorul ei își. alege cu grijă cuvintele, le drămuiește parcă în suflet înainte de a le rosti. Însuși locul de muncă are ceva calculat și precis în ()p descriere. „Lucrăm la a-

casă despre mină și mină despre familie, spun aceasta lui Bokor? și el îmi răspunde afirmativ. Familia lui nu e prea numeroasă. Are două fete. Cea mică, de doisprezece ani, ar vrea să devină actriță. Vîrsta îi motivează această ambiție, iar pînă una alta a obținut participînd la un montaj literar, locul I pe țară, în cadrul festiv al Festivalului național „Cîntarea României". Cea de a doua are 16 ani, a terminat treapta îritîi de liceu și vrea să se facă croitoreasă. Aici el zîmbește și a- daugă. „Mi-a spus că are să transpună în cusături, tot ceea ce pirogravez eu în timpul liber". Da, brigadierul Bokor se dăruiește și acestei arte.Cîte nu se pot spune și mai ales scrie, despre un singur om. îmi famine în memorie una din frazele interlocutorului : „Cărbunele nu e doar un pretext' pentru lumină". „Dar ce e. atunci, eărbu-

Covaci loan, 26 ani, din comuna Cetate, județul Bistrița Năsăud și Ganea E- leria, 21 ani, din Miercurea Ciuc, strada Aleea Șuta nr. 
11/2, după ce au colindat mai multe orașe din țară, vezi chipurile, pentru a se încadra în muncă, au poposit în Vulcan. Aici în loc să se încadreze la o unitate economică, au dus în continuare același mod de viață. Și cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, au fost depistați, de organele de miliție, cercetați și condamnați la 3 luni închisoare pentru acostarea de persoane în localurile publice.

u

„N-aiși convingător : -dreptate !...“;Așa a început marele ’periplu in căutarea adevărului. Snupla consultare a documentelor juridice n-a
Atitudinimai ajuns, A fost necesară apelarea la un om al legii, care la rîndul său a, trebuit să-și găsească timp pentru studiu, căutarea si alcătuirea de probe, supoziții, argumente și cîte altele. Cetățeanul și-a „mîn- cat" concediul, a mai luat și cîteva libere apoi a fost nevoit să recurgă Ia concediu fără plată Nici banii nu l-au mai ajuns. A trebuit să Împrumute. Era la capătul răbdărilor, cum se spune; risipindu-și •

Un bun cunoscător al

BO- cu scos toți acești ani: „Cărbunele e ceva mai mult... Poate e chiar un drum. Un drum de vis și dăruire".
Mircea ANDBAȘ 

Foto: Adrian POI’Â

nele, NICOLAE KOR?“. îmi surîde, căldura cărbunelui 
de el la lumină în

DISTRACȚIA L-A COSTATcam ScumpĂvînd numai 22 de ani și trei copii, Matei Lauren- țiu din Vulcan, strada Vasile Aleesăndri nr. 50 este recidivist în ale scandalului. Ultima dată, în 7 mni a,c„ după ce sosește acasă în stare de ebrietate, începe „distracția**. Lovește mai îritîi pe socrul său (Vasile Sava), după care a luat două cuțite și a plecat cu gîndul să-l omoare pe tatăl său. Au intervenit ’or- ganele de-miliție și distracția l-a „costat" 6 luni de închisoare, timp în care probabil va reflecta la faptele sale reprobabile.
IN GRIJA 

COLECTIVULUICertat mai tot timpul ca regulile de conviețuire socială, Anicolăesei Vasile, 36 ani, căsătorit, cu 6 copii, dimiciliat în strada M. Eminescu, bloc 4, ap. 50, Vulcan, a lucrat numai o- cazional pe ici pe colea. Și dacă ar fi numai atît, dar el și-a alungat de acasă so* țiă și copiii. Pentru faptelș sale nesăbuite a fost condamnat 2 luni cu executarea predepsei la locul de. muncă. Colectivul în care lucrează considerăm că-1 va ajuta șă-și revizuiască atitudinea față de muncă și față . de familie.
CEI TREI... I'ARAZIȚIPlictisiți de „ătîta muncă" (au lucrat la I.M. Vulcan cîteva luni), Moldovan Tiberiu, 25 ani, Plic Petru, 31 de ani din Vulcan, strada Crividia 102/4 și respectiv 7/4 împreună cu O- prea Ionel, 28 ani, tot din Vulcan, strada Merișor nr. 3/4 au hotărît că ar fi mai bine să nu mai lucreze. Zis și făcut. încep traiul parazitar, săvîrșcsc o scrie în* treagă de furtișaguri. Dai? cum în societatea noastră nu este posibil nici pîine fără muncă, nici muncă fără pîine — cei trei... pa- raziți au fost repede depistați și condamnați.

Cornel BUZEȘCU ciț?,— 
A sprijinul miliției Vulcan

și bine, cu răbdarea pe care trebuie aă o a.; cînd este vorlxa de asemenea lucruri...Totul s-a. încheiat cu bine,: în fața .colectivului s-a prezentat adevărul, a- dică realitatea, cum stătuseră lucrurile, ceea ce a făcut ca oamenii să privească situația respectivă cu alți ochi, cei adevărați, așa cum se cuvine. ...Omul povestea într-una și-aveam impresia că nu se mai poate opri. „Ce șansă am avut!“ repeta mereu. la capătul unui periplu neplăcut și în aparență interminabil. Totul a depins de un semen, un singur om cu răbdare Si hotărîre revoluționară, care a acoperit vechiul dicton „crede și nu cerceta" cu propria-i competență, așezînd mai presus deeît orice adevărul și loialitatea.
—* după ce îl bați mutt - - - Val. URICÂNEANU

toate speranțele, cînd a a- părut o șansă. O unică șansă ! Uri om care n-a făcut altceva deeît a aplecat mâi mulf urechea, cu răbdare, încercînd să înțeleagă situația. A luat a- poi fiecare „scenariu" în parte, a chemat factori de răspundere, a discutat pe îndelete și a analizat cu atenție momentele respective. Poate ca părea prea rnult pentru un om... Dar ce este prea mult cînd este vorba de Personalitatea umană. Pînă la urmă S-a creat o ambiție din partea mai multor oameni de a face tot ce-i posibil pentru a scoate adevărul la suprafață. Și a ieșit.— Ca untul din lapte — îmi spune interlocutorul



4 Steagul roșu JOI. 18 IUNIE 1981i

•J

Vizita oficială de prietenie
în țara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Somalia 

oficialeContinuarea convorbirilor
(Urmare din pag. I)Cei doi conducători de partid și de stat au arătat că, în aceste condiții complexe și contradictorii, se impune ca toate țările, popoarele, forțele înaintate de pretutindeni să acționeze, strîns unite, pentru împiedicarea înrăutățirii climatului politic interna- . țional, pentru reluarea și continuarea cursului des- ; tinderii, pentru promova- < rea cooperării și respectu- lui între națiuni, pentru așezarea relațiilor inter- ] statale pe baza principiilor i deplinei egalități, independenței și suveranității na- 1 ționale, neamestecului în i treburile interne și avanta- jului reciproc, nerecurgerii 

la forță și la amenințarea cu forța — singurele în măsură să chezășuiască dezvoltarea normală a vieții internaționale. A fost relevată, de asemenea, necesitatea soluționării prin mijloace pașnice, prin tratative și bună înțelegere, a tuturor diferendelor dintre state, renunțîndu-se definitiv la acțiuni militare și acte de forță, care aduc mari daune și suferințe popoarelor.Analizînd situația din Africa, tovarășul Nicolae Ceaușescu și general-maior Mohamed Siad Barre au exprimat — și de această dată — solidaritatea României și Somaliei cu lupta popoarelor africane împotriva imperialismului, colonialismului și ncocolonialis- mului, a oricăror forme de

dominație și asuprire, pentru apărare»! și consolidarea independenței naționale, pentru progres eco- nomico-social de sine stătător. S-a reafirmat sprijinul activ al țărilor noastre cu lupta poporului nami- bian pentru dobîndirea independenței depline, pentru asigurarea dreptului său de a-și alege liber calea dezvoltării viitoare, conform aspirațiilor și intereselor lui legitime. A fost manifestată, totodată, hotărîrea României și Somaliei de a milita susținut pentru lichidarea politicii de discriminare rasială și apartheid în Africa de Sud.Ambele părți au fost de acord că problemele continentului trebuie rezolvate pe cale politică de către africanii înșiși, fără amestec din afară, evidențiind însemnătatea întăririi unității și solidarității statelor africane, a tuturor forțelor patriotice în lupta comună pentru consolidarea independenței naționale, împotriva politicii de divizare și amestec, precum și importanța deosebită a concentrării eforturilor - pe plan național și regional, în vederea propășirii lor economice și sociale.In legătură cu situația din Europa — unde continuă acumularea celor mai moderne arme de distrugere în masă, inclusiv rachete nucleare, ceea’ ce constituie un mare pericol pentru pacea continentului și a întregii lumi — s-a considerat că trebuie făcut totul pentru încheierea cu

Ia se de un . . .înfăptuirii unitare a principiilor și prevederilor Actului final de la Helsinki, să se convină convocarea unei conferințe consacrate întăririi încrederii și dez- armării, să se asigure continuitatea procesului de e- dificare a securității prin fixarea datei și locului viitoarei reuniuni, să se realizeze noi pași în direcția extinderii colaborării economice, științifice și culturale dintre țările europene. A fost reliefată, totodată, necesitatea opririi amplasării și dezvoltării de noi rachete în Europa și trecerii la tratative concrete în acest scop. ■Subliniind că trebuie militat cu fermitate pentru a- părarea dreptului suprem al fiecărei națiuni, al tuturor oamenilor la viață, libertate și pace, cei doi conducători de partid și de stat au arătat că este necesar să se treacă neîntîr- ziat la adoptarea unor măsuri practice, eficiente, de încetare a cursei înarmărilor —■ care apasă tot mai greu pe umerii popoarelor, sporind pericolul unor confruntări militare nimicitoare — de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, de reducere a cheltuielilor militare alo- cîndu-se fondurile astfel economisite în scopul propășirii economico-sociale a națiunilor, al ajutorării

succes a reuniunii de Madrid, astfel încît să adopte un document substanță care să dea nou și puternic impuls

FILME

țârilor în curs de dezvoltare.In același timp, s-a apreciat că este imperios necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru lichidarea împărțirii lumii în țări sărace și țări bogate, pentru înlăturarea fenomenului grav al subdezvoltării, pentru Instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor statelor și, în special, al țărilor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg al popoarelor la cuceririle civilizației moderne, să asigure dezvoltarea și stabilitatea economiei mondiale.A fost exprimată convingerea că problemele complexe ale vieții internați male pot fi soluționate numai prin participarea activă și în deplină egalitate a tuturor statelor. îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. a țărilor mici și mijlocii.Apreciind buna crare a României și maliei pe arena conlu-So- maliei pe arena internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu și general-ma- 
ior Mohamed Siad Barre au reafirmat voința celor două țări de a-și aduce, 
în continuare, contribuția 
la triumful cauzei destinderii, securității, colaborării și înțelegerii în Europa. Africa, și în întreaga lume, la înfăptuirea nobilelor i- dealuri ale independenței, libertății,, păcii și progresului popoarelor..

Oaspeți ai județului Prahova

1

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Pirații secolului XX; Republica: Cascadorul Hooper ; U- 

nlrea: Vînătoarea de vulpiPETRILA : Labirintul.LONE A : Domnitoarele din Wilko.ANINOASA: Leacîmpotriva fricii.VULCAN — Lucea
fărul : Omul și fiara (I—-II); Muncitoresc : în așteptarea ploii.LUPENI — Cultural: Jandarmul și extraterestrii.URICANI: Bariera.

TV9,00 Teleșcoală.10,40 Muzică populară instrumentală.
în jurul orei 11,00 — 

Transmisiune directă — 
Solemnitatea semnării 
documentelor oficiale 
dintre Republica Socia
listă România și Repu
blica Democratică Soma
lia.11,15 Cîntece și jocuri populare.

în jurul orei H,45 — 
Transmisiune directă — 
Ceremonia plecării se
cretarului general

Partidului Socialist Re* 
Voluționar Somalez, pre
ședintele Republici) De
mocratice Somalia, ge
neral-maior Mohamed 
Siad Barre, care la in
vitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială 
de prietenie în țara 
noastră.12,05 Roman foileton !

Karl Marx — anii 
tinereții (reluare).12.55 Telex 16,00 Telex.16,05 Teleșcoală. Viața școlii.16,35 Imagini din Marea Britanie.16.55 Viața culturală.* In întâmpinarea Conferinței naționale a scriitorilor. 18,05 Destinul unor mituri.Desene animate. Telejurnal.Actualitatea economică.19,40 Ora tineretului.20,30 Evoluția vieții pe Pămînt — serial științific. „Mami
ferele".21,30 Cîntarea României. Cîntecul în concurs.22,15 Telejurnal.

18,3519,0019,25 ■

Institutul de mine 
Petroșani 

încadrează direct sau prin transfer

— un electrician
— un tîmplar
— un peisagist
— fochiști
— muncitori necalificați.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 si Decretului* nr. 
280/1979.

La încheierea vizitei, ge- neralul-maior Mohamed Siad Barre a consemnat în. cartea de onoare a întreprinderii aprecierile sale deosebite la adresa realizărilor obținute de muncitorii și tehnicienii acestei importante uzine a industriei noastre constructoare de mașini.In continuare, șeful statului somalez a vizitat Asociația economică intercoo- peratistă pentru creșterea și îngrășarea tineretului

cunoaște modul de organizare a procesului de Producție, dotarea unității, diversitatea și. complexitatea produselor realizate. Pe parcursul vizitei,, șeful statului somalez a solicitat explicații în legătură cu performanțele unor utilaje, cu tehnologiile aplicate aici.Oaspeții sînt invitați a- poi la standul de montaj șj probe generale, unde gazdele au organizat o expoziție, cu cele mai repre-

Secretarul general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia, general-maior Mohamed Siad Barre, a e- fectuat. miercuri după-a- miază, o vizită in județul Prahova.Primul obiectiv vizitat a fost cunoscuta .întreprindere „1 Mai" din Ploiești, u- nitate producătoare de utilaj petrolier și instalațiipentru industriile minieră, ... metalurgică și chimică. zentative produse fabricateoaspeți de ametalurgică prilej pentru ai ei.

bovin din Bărcănești. Aici, oaspeții somalezi au luat cunoștință de unele aspecte ale dezvoltării zootehniei în țara noastră.în Încheierea vizitei în unități economice din județul Prahova, președintele Mohamed. Siad Barre și-a exprimat admirația față de succesele constatate în dezvoltarea unor ramuri economice importante ale țării noastre și a adresat mulțumiri călduroase pentru primirea călduroasă care s-a bucurat. de
Relații suplimentare se pot obține la 

biroul plan-retribuire-personal, telefon 
42580, interior 151.

La Institutul pentru mecanizarea agriculturiiDupă încheierea celei de-a doua runde de convorbiri, președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad Barre au făcut o vizită la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea a- griculturii din Capitală.Vizita a prilejuit președintelui R.D. Somalia cunoașterea unor importante, realizări obținute de specialiștii români în direcția conceperii fabricării de mașini și utilaje agricole, multifuncționale, de înalt randament și mecanizării principalelor lucrări din a- gricultura noastră. Oaspetele a avut, totodată, posibilitatea prospectării posibilităților de colaborare bilaterală în acest sector de o deosebită însemnătate pentru economia somaleză.
Depunerea 

deMiercuri dimineața, secretarul general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii. Democratice Somalia, general-maior Mo-

In cadrul expoziției organizate. în incinta institutului oficialităților somale- ' ze le-au fost prezentate noile sisteme de mașini și utilaje agricole, mijloace mecanizate folosite în a- gricultură și industria alimentară, instalații utilizate în lucrările de hidroa- meliorări și alte agregate pentru producția vegetală și zootehnică. O, deosebită impresie a făcut oaspeților paleta largă a tipurilor de tractoare fabricate în tara noastră, cu puteri cuprinse între 45 și 180 CP, apte să execute majoritatea lucrărilor din pomicultură, legumicultură, viticultură, și cultura cerealelor. Unele dintre aceste tipuri sînt exportate și în Somalia. Au fost prezentate, diferite totodată.mașini agricole

Mohamed cu avînd față para- ai

pentru pregăti rea și întreținerea ogoarelor, mașini pentru semănat și administrat îngrășăminte, pluguri, combine de recoltat păioa- se și altele.PreședinteleSiad Barre, a cercetat atenție exponatele, cuvinte de apreciere de nivelul tehnic și metrii de funcționaremașinilor și utilajelor prezentate. El a felicitat pe proiectanți și constructori, urîndu-le noi succese în activitatea de viitor.Ca de fiecare dată cînd . se află în mijlocul oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de stadiul de realizare a unor noi mașini prevăzute a fi fabricate în cadrul programelor speciale de extindere a mecani-
unei 
flori hamed

coroane
Siad Barre, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, - pentru socialism.

agricultura noas- socialistă are ma- nevoie încă din anul S-a indicat, de ase- modernizarea unor aflate în fabricație, a le asigura un un

zării în agricultura noastră cerînd să se urgenteze asimilarea unor mașini de' care tră reacesta.menea, mașini pentru randament superior șigrad mai mare de funcționalitate.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Siad Barre, au fost salutați cu aceeași căldură de membrii conducerii institutului,’ de oamenii muncii veniți în întîmpinare, care au dat expresie satisfacerii pentru dialogul la cel mai înalt nivel româno-somalez care se desfășoară Iș Bucu-, rești.
Primirea șefilor 

misiunilorPreședintele Republicii Democratice Somalia, ge- nerail-maior Mohamed Siad Barre, â primit în cursul dimineții de miercuri, la Palatul Victo-

diplomaticeriei. pe șefii misiunilor diplomatice Și reprezentanții unor organizații internaționale acreditați în țara noastră, cu care s-a întreținut într-o atmosferă cordială.

Combinatul minier 
Valea
încadrează prin concurs 

DACTILOGRAFĂ

cu studii medii și experiență, sau pre* 
gâtire de specialitate.

Mica publicitate. PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dobre Viorel, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (565)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Broti- ma Gheorghe, eliberată de
Preparatia Petrila. Se declară nulă. (567)PIERDUT legitimație de control auto eliberată de A.U.T.L.P., pe numele Dob'fg Gabriela. Se declară nulă. (568) ■ = :

ANUNȚ DE FAMILIE

iSOȚUb, fiica, mama, cumnații și nepoții mulțumesc acelora care au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită de pierderea iubitei noastre soție, mamă, fiică, soră și bunicăAURELIA MOZES (BABA).îi vom păstra neștearsă amintirea. (566)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


