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Vizita de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Egipt 
Mohamed Hosni Mubarak

Ceremonia sosirii
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în prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, ieri, s-au încheiat

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu. vi
neri a sosit la București 
președintele Republicii A_ 
râbc Eg'.pt, Mohamed Hos

ni Mubarak, care, împre
ună cu doamna Suzanne 
Mubarak, efectuează o 
scurtă vizită de prietenie 
în țara noastră.

Noua întîlnire dintre 
conducătorii României și 
Egiptului constituie un e-

veniment politic de mAre 
însemnătate în bogata 
cronică a relațiilor tradi
ționale. de prietenie și co
laborare existente între 
cele două țări și popoare.

(Continuare in pag. a 4-a)

Lucrările Plenarei
Consiliului Național pentru

Știință și Tehnologie
Tovârășul Nicolae 

Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 

- a participat, vineri, 10 iu
nie, la lucrările Plenarei 
Consiliului Național pen
tru Știință .și Tehnologie.

Împreună cu conducăto
rul partidului și statului, 
în prezidiu au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

La sosirea in sală, tova- 
. ășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați de par- 

■ ticipanți cu puternice a- 
plauzc, cu cele mai calde 
sentimente de stimă și pre
țuire.

La lucrări au participat 
membrii Consiliului Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, conducători ai u_ 
nor institute centrale de 
cercetări, specialiști din u- 
nități de cercetare și pro
iectare, cadre universitare.

La reluarea lucrărilor,

tovarășul Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., 
președinte al 
Național pentru 
Tehnologie, a spus :

..Mult stimate 
secretar general 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi 
să raportez că, 
indicațiilor de cea mai ma
re importanță pc care 
le-ați dat cu 
zitelor de lucr 
întreprins ieri, 
cu tovarășa 
Ceaușescu, în 
cercetare științifică și teh
nologică din Capitală, a 
prețioaselor orientări și 
îndrumări date, în cuvin- 
tul adresat plenarei de to
varășa academician Elena 
Ceaușescu. președintele 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
am trecut la analiza acti
vității de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnolo
gică și introducere a pro-

a1
prim-vice- 

Consiliului
Știință si

tovarășe
Nicolae

permiteți 
in lumina

ni 
prilejul vi- 

J ce le-ați 
împreună 
Elena 

unități de

grosului tehnic pe 
1982 și pe primele 
luni ale anului în 
în vederea stabilirii măsu
rilor pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor pe a- 
nul 1983, pentru pregăti
rea abordării în cele mai 
bune condiții a planului și 
programelor pe anii 1984 si 
1985.

in lumina indicațiilor 
pc care ni le-ați dat cu 
prilejul Plenarei Comite
tului Central al Partidului 
din luna martie, al consfă
tuirii de lucru și Plenarei 
Consiliilor naționale ale 
oamenilor mun
cii din industrie și agri
cultură. dezbatem căile și 
mijloacele de creștere mai 
substanțială a contribuți
ei cercetării științifice și 
tehnologice, inclusiv prin- 
tr_o activitate directă de 
microproducție și produc
ție, la soluționarea sarci
nilor de asimilare a pro-

anul 
patru 
curs,

(Continuare in pag. a 4-a)

Convorbiri între președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Hosni Mubarak
Vineri după-amiază au 

avut loc, la Snagov, con
vorbiri între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Egipt. 
Hosni Mubarak.

Președintele Nicolae
Ceaușescu .și președintele 
Hosni Mubarak și-au ex
primat satisfacția de a se 
reîntîlni .și a continua tra
diționalul dialog la nivel 
înalt românoegiptean, ca
re s_a soldat, de fiecare

dată, cu hotărîri de o deo
sebită însemnătate pen
tru continua dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și

(Continuare în pag. a ^-a)
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PATRIA 
NE CERE

înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului
Cariera Cimpu lui Neag

Cea inai mare producție zilnică realizată în acest an
Ziua de 9 iunie a.e. a 

fost deosebit de rodnică 
pentru colectivul carierei 
Cimpu lui Neag — care a 
reușit in această zi de 
pr ducție record să depă
șească cota realizărilor 
zilnice de pînă acum ex-

Patru ortaci, patru prieteni, patru brigadieri fruntași de la mina Vulcan : Traian Borșa (sectorul
Iosif Coslea (sectorul II), Gheorghe Bobric si Emil Luca (ambii sectorul IV). l oto : Ștefan Nfî.MEl

trăgînd și livrînd 2090 to
ne de cărbune.

Conducătorii auto, exca- 
vatoriștii, minerii și for
mația de încărcare de ia 
gara Bărbăteni au reușit 
să- d’a zilnic. în această 
lună, peste plan 500-800 
tone de cărbune, reușind 
astfel cu o zi înainte do 
sfîrșitul primei decade să 
atingă o producție- supli
mentară de peste 5 000 to
ne. Cu acestea, plusul cu
mulat de la începutul a- 
nului de acest harnic ’co_

leetiv sc ridică la peste 
52 000 tone de cărbune coc
sificabil. Concomitent cu 
aceste depășiri la produc
ția fizică, colectivul din 
carieră depune ef< turi 
susținute pentru a crea 
front de lucru pentru lu
nile următoare. în accastă 
lună au fost excavați și 
transportați din carieră, 
suplimentar, 10 000 mc de 
steril, iar de la începutul 
anului peste 150 000 mc 
steril.

1OOOO tone peste p'an
Minerii sectorului 111 de 

la l.M. Uricani se află și 
în această lună în fruntea 
întrecerii pentru a da țării 
cil mai mult cărbune. Cu 
cele 572 tone de cărbune 
eșt-ase suplimentar in pri
ma d radă a acestei" luni, 
plusul cumulat de la înce
putul anului se ridică la 
aproape 10 000 tone de 
cărbune cocsificabil. Prin 
mobilizarea întregului co
lectiv și prin folosirea la

capacitatea maximă a în
tregului potențial tehnic 
și uman, productivitatea 
muncii planificată a fost 
zi de zi depășită de mine
rii din brigăzile conduse 
de Dumitru Izvoreanu, 
Ștefan Baciu, Traian Pop 
și Ion Volocaru. Prin de
pășirea sarcinilor de plan, 
colectivul de mineri al 
acestui sector dă glas ho- 
tărîrii de a da țării cit mai 
mult cărbune cocsificabil.

Un nou si
Se apropie încheierea 

actualului an de învăță- 
mînt, elevii și cadrele 
didactice sînt implicați in 
multele aspecte instruc- 
tiv-educative specifice 
acestei etape. Pentru Li
ceul economic și de drept 
administrativ din Petro
șani, care va sărbători 
35 de ani dc existență, 
aceste zile coincid cu fi
nalizarea lucrărilor de 
construcție a noului lo
cal, a cărui prerecepție 
a avut loc ieri. Lucrările 
noului edificiu școlar — 
amplasat în apropierea 
spitalului municipal, în- 
tr-un loc liniștit, așa cum 
o cere procesul de învă- 
țămint — au fost execu
tate de lotul 52 al Șanti
erului 5 din Orăștie al 
T.C.H., cu sprijinul con-

modern edificiu școlar
tinuu și eficient al elevi
lor, tineri a căror vred
nicie, manifestată în toa
te lucrările de înfrumu
sețare și gospodărire a 
orașului, a fost prezentă 
și de această dată, de .’a 
temelia liceului și pînă 
acum cînd se fac ultimele 
retușuri.

Clădire modernă, cons
truită în așa fel îneît să 
permită desfășurarea u~ 
nui învățămînt activ și 
cu caracter practic, noul 
edificiu al Liceului eco
nomic și de drept admi
nistrativ cuprinde 20 
săli de clasă și labora
toare. Construirea acestui 
nou spațiu școlar este în
că o dovadă a atenției 
permanente manifestată 
de partidul și statul nos
tru pentru perfecționarea

bazei materiale a învăță- 
mintului, pentru asigura
rea celor mai bune con
diții de pregătire și edu
care a tineretului, dc 
formare prin muncă și 
pentru muncă în vederea 
integrării in viața social- 
economică.

Faptul că acest obiectiv, 
ale cărui lucrări se re
marcă prin calitatea lor 
se termină in această pe
rioadă, oferă cadrelor di
dactice șl elevilor nu nu
mai un larg teren, ci și 
timpul necesar pentru 
a-și pune în valoare spi
ritul gospodăresc între
prinzător, în vederea cre
ării unui ansamblu de 
amenajări interioare și 
exterioare.

T. SPATARU

tn pagina a 2-a :
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Noul sediu al Liceu
lui economic și de drept 
administrativ din Pe
troșani.

Foto : N. ȘTEFAN

i

CONSFĂTUIRE PE TEME
DE MECANICA SOLIDELOR

în aula Institutului de 
mine s-a deschis ieri a 
Vll-a consfătuire pc teme 
de mecanica solidelor, ma
nifestare de înalt nivel ști
ințific, organizată sub egi
da Societății de științe ma
tematice din țara noastră, 
a Institutului dc mine și a 
filialei din Petroșani a So
cietății de științe matema
tice.

Lucrările consfătuirii se 
desfășoară in ședințe ple
nare și pe secțiuni („Mo
delarea matematică a soli
delor și fenomenelor me
canice corespunzătoare" și 
„Aplicații ale mecanicii 
solidelor în industrie , și în 
tehnică"), fiind organizate 
și vizite în întreprinderi 
clin Petroșani. A VII_a 
consfătuire pc teme de 
mecanica solidelor se în
cheie astăzi. (T.S.)
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Secvențe din activitatea consiliilor populare

Covoare florale 
tot mai multe

Prezente mai ales în zonele în care 
sistematizarea municipiului capătă con
tururi finale, covoarele de flori, înmul
țite in ultimele săptămîni, aduc in pei
sajul orașului o notă de intimitate, pros
pețime și bun gust. Se detașează dintre 
aceste covoare cel de pe peluza noului 
și cochetului parc al orașului (în foto
grafic), cele din zona complexului co
mercial Hermes. Am aflat de Ia sectorul 
municipal de gospodărie comunală și lo- 
cativă că din serele E.G.C.L? au fost să
dite, îndeosebi in partea centrală a ora
șului, peste 400 600 diverse flori.

Din scrisorile sosite 
la redacție

Întrețineri de străzi Parcările în dizgrație?
După ce a realizat plom- 

bănie de pe strada Anton 
Păun, brigada de pavatori 
condusă de Nicolae Stoica 
a E.G.C.L. Petroșani (în fo
tografie) a trecut la lărgi
rea părții carosabile, refa
cerea asfaltu ui acesteia 
și trotuarelor pe strada 23 
August. Au fost săpate lă
cașurile și fixate în beton 
bordurile pe ambele laturi 
ale străzii, s-au făcut com
pletări e cu piatră, în 
prezent continuînd 
nerea 
rului 
Ca și 
crări 
ta și 
modul în care au fost 
xecutate operațiile 
titoare în vederea moderni
zării acestei artere de tra
fic intens, ne promite o 
lucrare edilitară de calita
te, durabilă. Brigada 
pune eforturi pentru 
minarea ei și redarea 
zii traficului rutier 
cursul acestei săptămîni. 
Consiliul popular munici- 
pial a alocat pentru recons
truirea acestei străzi o su
mă de peste 120 000 lei, în 
paralel cu pregătirile de 

strada 23 August, o par- 
din oamenii brigăzii au

plombat cu asfalt denive
lările din partea carosabi- 
lă a tronsonului din șo
seaua națională de la Au
tobaza I.T.A. pînă în drep
tul pieții agroalimentare 
din cartierul Aeroport. în 
această săptămînă, activi, 
tatea de plombare va fi

i unei 
perime- 

nostru 
parcări- 

Conta,

Am fost martorii 
perioade cînd în 
trul municipiului 
au fost amenajate 
le din străzile V, 
Horia și s-au stabilit am
plasamentele altor aseme
nea utilități urbane. „Cu 
plată", ori fără, parcările

:ll
așter- 

și cilindrarea binde- 
și stratului de uzură, 
în cadrul altor lu- 

realizate de cunoscu- 
recunoscuta formație, 

e 
pregă-

de- 
ter- 

s tra
in

c ntinuată spre centrul 
rasului și în porțiunile 
strada 23 August de 
trecerea de nivel peste 
lea ferată spre strada i 
vița Roșie și de la inter
secția cu strada I.B. 
leanu spre bulevardul 
pub’icii.

Odată cu aceasta se 
cam termina cu denivelă
rile de pe principalele ar
tere de circulație din raza 
municipiului. Consemnăm, 
de asemenea, începerea re
facerii marcajelor pentru 
trecerile pietonale și spe
răm că nu peste mult timp 
vor fi înnoite și cele longi
tudinale.

o-
din 

la 
■ ca- 
Gri-

De- 
Rc-

va

ur-
de 

atît 
în

impuneau ordine în parcarea 
autoturismelor, se integrau 
în nota de modernizare 
bană. Se pare însă că 
o vreme aceste dotări 
de necesare au intrat
dizgrație. De cele din stră
zile V. Conta Și Horia nu 
se mai ocupă nimeni. în 
schimb, în loc să staționeze 
pe spațiul asfaltat al par
cării, practic abandonate, 
unii șoferi „trag" autoca-

mioanele grele pe terenul 
eliberat de construcții vechi 
din apropiere, de unde îm
prăștie pe străzi noroi șl 
praf, fără să-i întrebe ni- 
meni, iar sectorul de gos
podărie comunală al 
E.G.C.L. și cetățenii trebu
ie să .măture în urma lor. 
Construirea parcărilor de 
lingă magazinul univer
sal „Jiul", se apropie de 
final, dar darea lor în folo
sință se tărăgănează, în 
timp ce străzile N. Bălces- 
cu, Aleea Poporului, Inde
pendenței și altele, conti
nuă să fie în permanență 
ocupate de zeci de autotu
risme și autobuze. Toate 
aceste aspecte pledează 
pentru o concluzie pe care 
o dorim transpusă în via
ță. Vechi sau noi, parcări
le trebuie îngrijite și fo
losite, combătînd parca
rea autovehiculelor pe te
renuri neamenajate cores
punzător, cu urmările pe 
care le vedem pe majorita
tea străzilor orașului.

Text și foto : T. V.

Economie, dar
In numele locuitorilor de 

pe strada Tudor Vladimi- 
rescu din Lupeni și a ce
lorlalți locuitori ai orașu
lui care trec pe strada sus. 
amintită cerem forurilor de 
resort (S.D.E.E. — n.n.) să 
rezolve problema ilumina
tului stradal.

Începînd din dreptul mo
numentului de lingă Școala 
generală nr. 1 și pînă în 
cartierul Braia, în dreptul 
cinematografului „Cultu
ral", lipsesc cu desăvîrșire 
becurile. în orele tîrzii ale 
serii și noaptea deplasarea 
pe strada respectivă se fa
ce greoi din cauza întune. 
ricului. Mai ales de cînd 
în cartierul Braia au înce
put săpăturile pentru ca- 
naiul conductelor de ter-

nici chiar așa!
moficare pericolul acciden
tării a sporit.
Solicităm, așadar, sectoru

lui din Lupeni al S.D.E.E. 
să ne ajute rezol vînd cît mai 
repede problema ilumina, 
tului public pe strada 
Tudor Vladimirescu și pe 
celelalte străzi ale orașu
lui unde mai dăinuie, acest 
aspect. Nu de alta, dar nu 
înțelegem cui poate folosi o 
situație contradictorie și... 
păgubitoare: pe 6trada
noastră, noaptea este întu
neric beznă iar pe alte 
străzi luminile ard (uneori) 
și ziua ! Așteptăm, așadar, 
să se facă lumină în pro
blema care ne frămîntă I

Ion STOICA, 
strada Tudor Vladimiicscu 

nr. 6G Lupeni

„Steagul roșu" a criticat, organele
vizate răspund

De real folos
Cu referire la , un „răs

puns" publicat recent în 
ziarul nostru, conducerea 
E.G.C.L. Vulcan ne comu
nică următoarele : „Deoa
rece blocul H din strada 
Lăcrămioarelor — Paroșeni 
se află în reparații capita
le, vă informăm că la to
varășul Alexandru Slavei, 
locatar al blocului II, a- 
partamcntul 13, s-a montat 
parchet în cele două came
re și obiectele sanitare ne. 
cesare. Tovarășului Costică 
Bădărău, fost locatar al 
blocului 2, scara II, apar
tamentul 5, strada M. Emi
nescu, din cauza fenome.

nului de condens pronun
țat, i s-a atribuit alt a- 
partament, în blocul nr. 47 
apartamentul 1, cu trei 
camere. în apartamentul 
eliberat, E.G.C.L. Vulcan 
va trece la executarea lu
crărilor de izolații, în ve
derea eliminării fenome
nului de condens și repa
rării apartamentului. La 
Constantin Ncacșu, locatar 
al blocului 8, apartamentul 
55, strada M. Eminescu 
sînt plasate echipe de mun
citori care lucrează la 
medierea d.fecțiunilor 
părute. Articolul ne-a 
de un real folos".

rc-
a-

fost

pe 
te

ii

Fondul locativ, mai bine gospodărit
Considerăm că timpul este optim pentru realiza

rea tuturor lucrărilor de întreținere a fondului de lo
cuințe, proprietate de stat, sarcină ce revine, în mare 
parte, E.G.C.L. Deci, un context potrivit pentru a ne 
referi la preocupările în acest domeniu. Așa că, amî- 
nînd pentru o altă intervenție obligațiile ce revin lo
catarilor în păstrarea locuințelor, ne-am adresat tova
rășului Ion Nicolae, ca în calitate de șef al secției de 
gospodărie comunală și locativă, peiitru a prezenta 
dimensiunile valorice ale programului de întreținere 
a locuințelor pe care E.G.C.L. trebuie să-l realizeze în 
acest an.

mai
prin reparații

— Ce se înțelege, 
în detaliu, 
„neprevăzute"?

— în acest capitol 
cuprinse reparațiile a 
ror necesitate urgentă

Răspundem
EJ ILYES PETRU, Vul

can : Organul colectiv de 
conducere acordă premi
ile anuale din fondul de 
premiere pentru stimula
rea celor care au adus o con
tribuție deosebită la depă
șirea beneficiilor 
cate ale unității 
ve. Persoanele

cititorilor

planifi- 
respecti- 

încadrate 
în muncă care au contri
buit numai la realizarea 
beneficiilor planificate nu 
sînt îndreptățite să pri
mească aceste premii, dat 
fiind 
rința 
celor 
buit 
ciilor planificate.

că legea cuprinde ce. 
expresă ca activitatea 
în cauză să fi 
la depășirea

contri- 
benefi-

creștem copiii. îl vom face 
frumos și-l vom îngriji cu 
drag". îl cunoaștem și noi 
și apreciem angajamentul 
dv. de a-1 îngriji cît mai 
bine. Cît privește modul 
cum s-au făcut unele lu
crări în cadrul reparațiilor 
în curs la blocul dv. și la 
altele, am avut multe dis
cuții cu tovarăși din con. 
ducerea E.G.C.L. Cele ce ni 
le scrieți sînt adevărate, 
dar vă îndemnăm să nu 
descurajați. Chiar „pe să
rite", va veni rîndul și Iu- 
crărilor din apartamentul 
dv.

___  _ Petroșani 
trebuie să realizeze in 1983 
lucrări de întreținere a 
fondului locativ în valoare 
de 7 185 000 lei, din care 
peste 4 400 000 lei la imo. 
bile, 830 000 la punctele 
termice, 660 000 la ascen
soare și 1 295 000 lei repa
rații

E.G.C.L.

liza

neprevăzute.
In ce se vor matetia- 
aceste sume ?
Activitatea noastră 
axată pe înfăptuirea 
liste de lucrări stabi- 

verificărilor

troșani, precum și revizuiri 
și reparații la un număr 
de 24 imobile cu acoperi
șuri din țiglă. La o parte, 
din aceste imobile, cît și 
la altele, la care este nece
sar, vor fi reparate și co
șurile de fum și înlocuite 
jgheaburile și burlanele 
deteriorate. Aceste repara.

sînt 
că- 

a 
apărut după întocmirea lis
tei amintite, foarte multe 
reclamate, solicitate de lo. 
catari.

— Care este stadiul înfăp
tuirii programului ce-1 a- 
veți ?

— Am atacat lucrările la 
acoperișuri, coșuri de fum, 
jgheaburi și burlane și ten. 
cuielile la fațade la blocu
rile cu număr cu soț de 
pe strada Unirii, 
de asemenea, la 
mai multor blocuri de 
strada Independenței.

— Cum asigurați 
pectarea cerințelor în 
vința calității lucrărilor ?

Interviul nostru

GOEA,H CONSTANTIN
Petroșanii Am reținut cu
vintele scrise de dv i „A- 
partamentul este casa noas
tră, în care trăim și ne

■ ILIE SF1RLEA, Cim- 
pa; Verdictul referitor la 
sursa de apă la care vă re
feriți în scrisoarea adresa
tă redacției, este în aten
ția laboratorului epide
miologie din Petroșani,

este 
unei 
lite pe baza 
de pe teren și a solicitări
lor și sesizărilor venite din 
partea locatarilor. Priori
tare pentru noi sînt în 
mod firesc reparațiile ne
cesare la acoperișuri. Am 
început aceste lucrări și ne 
străduim să le finalizăm în 
perioada optimă, a verii, 
deoarece pe vreme rece și 
cu precipitații abundente 
ele nu pot fi făcute. Exe
cutăm recondiționări de te
rase la un număr de 19 
imobile pe străzile Venus, 
Saturn, Aviatorilor, înde, 
pendenței și Viitorului din 
cartierul Aeroport — Pe-

lu-
fața- 
vom 

de 31

ții vor fi întregite cu 
crările de finisări la 
de. Astfel de finisări 
realiza la un număr 
de blocuri. M-am referit la
lucrările exterioare. Potri
vit listei de care am a- 
mintit avem în atenție și 
o serie de lucrări interioa
re. Prima ca pondere din
tre acestea o constituie în
lăturarea fenomenului de 
condens din 436 aparta
mente. Totodată, vor fi 
montate sobe de teracotă 
în 25 de apartamente, în
locuite cu parchet dușume
lele din 31 apartamente, 
reparate instalațiile sani
tare din 37 de apartamente,

Lucrăm, 
terasele 

pe

res- 
pri-

— Noua organizare a ex
ploatării pe sectoare, res
pectiv fond locativ, gospo
dărie comunală, apă-canal- 
termoficare — fiecare cu 
un șef de sector și 1—2 
maiștri, asigură condiții 
optime pentru coordona
rea și controlarea în pas cu 
execuția, a calității lucră
rilor. O altă măsură care 
se aplică în vederea asigu
rării calității este recepțio- 
narea 
loare 
către 
de la 
a celor cu valoare de peste 
10 000 lei de către comisia 
exploatării. în cazul cons-

lucrărilor cu o va- 
de sub 10 000 lei de 
comisia de recepție 
nivelul secției, iar

acoperișului, 
instalațiilor, de 

exte-

tatării unor lucrări de sla
bă calitate, reproșabile 
muncitorilor, acestea se 
refac ori se recuperează dl 
la cei vinovați. Nu am a- 
vut în acest an cazuri de 
imputare.

— Ce volum au în pro
gram reparațiile capitale ?

— Realizăm asemenea re
parații ia blocul nr, 2 din 
cartierul Carpați cu 72 de 
apartamente, cu o valoare 
de 670 000 lei. Ele constau 
în înlocuiri de obiecte sa
nitare, a pardoselilor din 
seîndura cu parchet, recon- 
diționarea 
revizuirea
încălzire, vopsitorii 
rioare. Cu toate aceste lu
crări sîntem în avans față 
de stadiul prevăzut în gra
fic. Mai realizăm, de ase
menea, un volum impor
tant de lucrări de cons- 
trucții-montaj constînd în 
transformări de centrale 
termice în puncte termice, 
Cu o valoare de peste 
3 000 000 lei și instalarea și 
repararea unor ascensoare 
la beneficiari ca T.C.H., 
I.T. Petroșani, Teatrul de 
stat, Spitalul municipal. 
Principala noastră sarcină 
însă, este realizarea lucră
rilor de întreținere a fon
dului locativ, a sarcinilor 
ce ne revin în calitate de 
administratori ai fondului, 
locativ.

Interviu consemnat de 
Ton» ȚAȚARCÂ



SIMBĂTA, 11 IUNIE 1983 Steagul roșu 3

Au trecut 35 de ani de la actul revoluționar al 
naționalizării, care a deschis calea industrializării 
socialiste, înfăptuite sub conducerea partidului.

Odată cu înflorirea întregii țări și dezvoltarea 
cu precădere a ramurilor de bază ale industriei noas
tre socialiste. Valea Jiului, acest puternic bazin car
bonifer al țării, a cunoscut în cei 35 de ani o dina
mică fără precedent, oferind exemplul concludent 
al acelor centre muncitorești unde politica partidu
lui de dezvoltare economică și socială, de creștere a 
calității muncii și vieții producătorilor de bunuri 
materiale și spirituale se concretizează cu pregnanță.

Semnificațiile politice, economice ale actului is
toric al naționalizării, dezvoltarea forțelor de pro
ducție în anii de intensă industrializare socialistă a 
țării, precum și direcțiile de acțiune ale colectivelor 
unităților economice reprezentative ale municipiului 
în etapa actuală au constituit temele dialogului pur
tat în preajma aniversării a 35 de ani de Ia națio
nalizare, cu oameni ai muncii, conducători și speci
aliști ai producției.

! 1948 -NAȚIONALIZAREA -1983 i
I TEMELIA INDUSTRIALIZĂRII t 
: SOCIALISTE A TĂRII ;

Am devenit
Primul nostru interlocu

tor — cunoscutul miner 
pensionar Iosif Cotoț, mem
bru de partid cu stagiu 
în ilegalitate, astăzi un 
neobosit activist pe tărîm 
obștesc. Acest veteran al 
Văii Jiului retrăiește in
tens evenimentele din vara 
anului 1948 : „Minerii, în
treaga Vale a Jiului au 
trăit cu bucurie actul re
voluționar de la 11 iunie 
1948, ca a doua mare vic
torie a poporului român, 
după eliberare pe calea 
făuririi vieții noi. Popo
rul muncitor a devenit pro
prietarul principalelor
mijloace de producție, al 
marilor întreprinderi in
dustriale, miniere, petro
liere, bancare, de trans
port și de telecomunica
ții. Sectorul socialist, ca
re a luat naștere în acest 
fel, a devenit temelia dez
voltării de mai tîrziu, în- 
tr-0 economie planificată, 
prin munca plină de dăru
ire și avînt revoluționar a 
clasei noastre muncitoare, 
eliberată de exploatare. Și 
trebuie să subliniez și cu 
acest prilej : minerii Văii 
Jiului s-au situat în pri
mele rînduri ale bătăliei în 
care s-a angajat clasa

Mina Vulcan, a doua mare unitate 
extractivă a Văii Jiului

De la evocările vetera
nului Iosif Cotoț, la opinia 
secretarului de partid al 
minei Vulcan, Arpad Cri- 
șan, președintele consiliu
lui oamenilor muncii : 
„Redeschiderea minei a 
fost urmată de măsuri sus
ținute pentru dezvoltarea 
capacităților de produc
ție. în prezent dispunem 
de fonduri fixe de peste 
1,2 miliarde lei, din care 
cea mai mare parte o re
prezintă utilajele. Datori
tă sprijinului primit și ac
țiunilor colectivului nos
tru am ajuns la un nivel 
al producției zilnice de 
5 000 tone de cărbune, ni
vel care ne situează ca a 
doua mare unitate carbo
niferă a Văii Jiu
lui. Toate acestea nu 
erau posibile fără o o_

proprietari
noastră muncitoare pentru 
punerea bazelor economiei 
socialiste. La scurt timp 
după naționalizare, în 1949, 
partidul mi-a încredințat 
sarcina să fiu directorul 
minei Vulcan. Din acel an 
au început lucrările de re
deschidere. Nu mi_a fost 
ușor în funcția de director. 
Eram un simplu muncitor. 
Dar, în eforturile pe care 
le.au cerut lucrările de re
deschidere a minei nu 
m.am simțit niciodată sin
gur. Am avut alături co
muniștii, oamenii minei. 
Din toată țara au început 
să revină „la vatră" vul- 
cănenii care părăsiseră o- 
rașul după închiderea mi
nei de către foștii patroni. 
Veteranii, ca și tinerii, 
s_au angajat în eforturi 
susținute în vederea scur
tării operațiilor de redes
chidere și începerea ex
tracției de cărbune. Acest 
avînt revoluționar a ca
racterizat munca tuturor 
minerilor Văii Jiului. Țara, 
partidul ne.au cerut cît 
mai mult cărbune. Și mi
nerii știau că tot ce aveau 
de făcut de acum încolo, 
făceau pentru ei, pentru 
poporul muncitor devenit 
stăpînul bogățiilor țării, 
al roadelor muncii sale".

rientare fermă pe linia in
dustrializării, fără consec
vența cu care s-a acționat, 
mai ales începînd din 
1965, de la Congresul al 
IX-lea al partidului, în' 
vederea dezvoltării și mo
dernizării economiei noas
tre socialiste. în acest con
text, sînt semnificative mă
surile adoptate din iniția
tiva secretarului general 
al partidului pentru me
canizarea și modernizarea 
extracției cărbunelui. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat mai multe între
prinderi miniere din Valea 
Jiului, a venit și la mina 
Vulcan, unde s_a interesat 
îndeaproape de munca Și 
viața minerilor. Aflat în 
subteran, a discutat 
cu minerii, a dat orientări 
le mare valoare practică

împliniri
K în perioada celor 35 de ani care au trecut de ; 

la naționalizare, valoarea producției globale indus. 
î triale a Văii Jiului a crescut de 7,2 ori.

■ Producția de cărbune a Văii Jiului extrasă 
ș în întreg anul 1948 este realizată în prezent în mai 
i puțin de două luni.

E3 Expresie a gradului înalt de industrializare, 
i notăm : fondurile fixe ale economiei Văii Jiului au 

crescut in 35 de ani de 9,3 ori, ajungînd aproape la 
i 15 miliarde lei. S_a pus accent pe mecanizarea |u_ :
; crărilor miniere, fondurile fixe ale minelor din bazin : 

înregistrînd o creștere de 8,5 ori.
■ în acest an, producția extrasă cu tăiere și 

î susținere mecanizată reprezintă 40 la sută din pro. 
i ducția totală planificată, iar pînă în 1985 producția
i extrasă cu complexele mecanizate va reprezenta i 
i 45—50 la sută din totalul producției.

Anii marilor mutatii
La mina Petrila stăm 

de vorbă cu minerul Cons
tantin Alexa, șef de briga
dă la sectorul I, membru 
al consiliului oamenilor 
muncii pe întreprindere : 
„îmi place să mă ocup de 
formarea tinerilor, de sta
bilizarea lor în brigadă. 
Cu fiecare tînăr, colectivul 
nQStru se întărește, devine 
mai capabil să înfrunte di
ficultățile care se ivesc 
în piocesul extracției. 
Noi, cei mai vîrstnici, a- 
vem datoria să le expli
căm tinerilor că dotarea 
de care beneficiem, con
dițiile de muncă și de via
ță ale minerilor nu au 
fost întotdeauna cele de 
astăzi ci au fost obținute 
cu eforturi, în anii cons
trucției socialiste. Noile 
condiții de muncă și de 

pentru creșterea vitezelor 
do înaintare, exploatarea 
utilajelor, pregătirea for
ței de muncă. Ne_a în
demnat, așa cum ne în
deamnă și astăzi să facem 
totul pentru a da patriei 
mai mult cărbune. La mi
na noastră, în cele mai 
multe abataje — cum sînt 
cele conduse de Traian 
Borșa, Ioan Bud, Paras- 
chiv Ciurăscu, loan Calotă, 
Zaharia Costache, Florea 
Petrișor, Petru Ailincăi, 
Romaniuc Anania și alții 
— se acționează stăruitor 
pentru creșterea producți
ei, pentru înfăptuirea o- 
biectivului de mare în
semnătate pe care secreta
rul general al partidului 
l-a pus în fața minerilor: 
dobîndirea independenței 
energetice a patriei".

»
viață sînt rezultatul a- 
tenției de care ne bucurăm 
noi, minerii, din partea 
conducerii partidului și 
statului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Cum trebuie să răspundem 
pentru măsurile luate în 
folosul nostru ? Printr-o 
muncă tot mai rodnică, 
prin cît mai mult cărbune, 
ca să contribuim Ia dez
voltarea economică a țării. 
Așa le spuneam tinerilor, 
explicîndu-le că în anii 
de cînd a fost elaborat 
programul de mecaniza
re a minelor s_au petre
cut multe schimbări în mi
nerit".

Actul istoric al naționa
lizării a constituit o pia
tră de temelie pentru în
treaga operă de dezvoltare 
multilaterală a patriei. 
Această opinie ne-a fost 
exprimată de mai mulți 
membri ai colectivului mi
nei Lupeni, care în cugetul 
lor apreciază succesele in
dustriei noastre extractive 
prin prisma mutațiilor 
tehnice petrecute la cea 
mai maro unitate producă
toare de cărbune cocsifi- 
cabil a țării. „Dacă mina 
Lupeni a atins nivelul teh
nic la care se prezintă as
tăzi, acest fapt se datoreș- 
te politicii științifice, de 
industrializare socialistă a 
țării la temelia căreia a 
stat naționalizarea — este 
de părere șeful sectorului 
IV, ing. Gheorghe Cotor- 
mani. Mecanizarea de care 
beneficiem — ne-a decla
rat în continuare interlo
cutorul — a avut un dublu 
rol, contribuind atît lâ creș
terea potențialului nostru

Destine
Inginerul Nicușor Vulpe, 

azi șeful serviciului pro
ducție și secretar cu pro
blemele economice ale co
mitetului de partid de la 
I.U.M.P., aparține gene
rației tinere, generației a_ 
celora care au intrat în 
viața de producție ca pro
prietari ai mijloacelor de 
producție, ai avuției națio
nale, mult și încontinuu 
îmbogățită prin efortul 
întregului popor. Ce a în
semnat pentru el propri
etatea socialistă în plină 
dezvoltare o confirmă în
săși biografia lui și chiar 
a uzinei unde lucrează. 
Din fost muncitor a deve
nit inginer specialist. Din 
1970 lucrează la I.U.M.P. 
Ce a fost această între
prindere pînă la naționali
zare o știe de Ia veteranii 
uzinei : un simplu atelier 
de reparat utilajele rudi
mentare cu care au fost 
dotatb minele Văii Jiului. 
Ce este azi I.U.M.P., o știe 
din propria-i existență ca
re sc conjugă zi de zi, 
chiar ceas de ceas, la cea 
mai înaltă tensiune, cu 
viața trepidantă a marelui 
colectiv al acestei uzine 
devenită făuritoare de utî- 

Reperele modernizării
productiv, cît și la ridica
rea nivelului profesional 
și de conștiință, al oame
nilor. La o valoare a do
tării de aproximativ 320 
milioane lei, cît reprezin
tă fondurile fixe ale secto
rului IV, răspunderea este 
cu totul alta. Oamenii do
vedesc o atitudine superi
oară față de muncă, față 
de avuția sectorului, și 
acționează mereu în dubla 
lor calitate, ca producători 
— pentru a da patriei mai 
mult cărbune — și ca pro
prietari — pentru a îngri
ji în cele mai bune condi
ții dotarea de care bene
ficiem".

„Cu 35 de ani în urmă, 
și-a început relatarea in
ginerul Gheorghe Țvein, 
șeful sectorului dispeceri- 
zare, mina Lupeni, avea 
numai reperele unei acti
vități primare : abataje 
cameră, perforatoare, va- 
gonete, rizne... Astăzi, re
perele sînt cu totul altele, 
fiind vorba de abataje me
canizate, de numeroase e-

paralele
laje miniere moderne, de 
mare randament.

— Prin dezvoltarea și 
reutilareă aproape totală 
cu mașini-unolte moderne, 
de înalt randament, uzina 
nouă și_a schimbat desti
nul. Bogada și moderna 
zestre tehnică din dotare 
este un efect nemijlocit al 
dezvoltării și modernizării 
intense a industriei noas
tre socialiste în anii care 
au trecut de la naționali
zare și mai ales în ulti
mii ani. Deci, e vorba de 
un veritabil salt calitativ 
în destinul uzinei, salt ca
re s_a înfăptuit din iniția
tiva și la indicația directă 
a secretarului general al 
partidului, care a fost de 
3 ori oaspetele uzinei 
noastre.

Desigur, sîntem conști- 
enți că bogata zestre teh
nică modernă obligă co
lectivul nostru la eforturi 
susținute pentru valorifi
carea cu maximă eficien
ță a acesteia. Adică, stă
ruim pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin, pen
tru punerea la dispoziția 
minerilor a unor utilaje 
moderne de stringentă ne
cesitate.

lemente de automatizare 
implementate pe tot fluxul 
extracției. Vreau să spun 
că dezvoltarea țării, care 
a urmat după naționali
zare și a fost accentuată 
în etapa inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, a adds an de 

•«an schimbări profunde 
intr-o ramură tradițională 
a industriei, cum este ex
tracția cărbunelui, făcînd 
din mina Lupeni una din
tre cele mai moderne uni
tăți economice ale țării.
Astăzi, datorită consec
venței cu care este în
făptuit programul de mo
dernizare a minei noastre, 
constituie pentru noi o 
mîndrie să muncim la o 
unitate care incorporează 
specialiști ai „tehnicii do 
vîrf", cum sînt electroniș- 
tii, hidraulicienii împreu
nă cu un mare număr de 
mineri-tehnicieni, care 
asigură extracția din aba
tajele cu ■ mecanizare 
complexă"
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Lucrările Plenarei Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

(Urmare din pag. 1)

duselor pentru reducerea 
importurilor, intensifica - 
rea și îmbunătățirea pro
ducției de exporț, de re
ducere a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
energie și combustibili, de 
încadrare stricta în nor
mele de consum și pre
scripțiile de calitate, de
creștere a resurselor și
rezervelor Interne desti
nate producției, reducerea 
mai accentuată a cheltuie
lilor materiale de produc
ție și creștere a producti
vității muncii, accelerarea 
realizării obiectivelor de 
investiții, sarcini în înde
plinirea cărora — așa cura 
ați subliniat în repetate 
rînduri — cercetarea este 
în cel mai înalt grad răs
punzătoare, împreună cu 
celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale'1.

în cea de_a doua zi a 
lucrărilor plenarei, pe mar
ginea problemelor aflate la 
ordinea de zi au luat cu- 

vîntul numeroși tovarăși 
din conducerea unor insti
tute centrale de cercetări, 
cadre universitare, specia
liști.

•în cursul dezbaterilor, 
vorbitorii au dat o îna.ltă 
apreciere contribuției ho- 
tărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea șl înfăptuirea po
liticii partidului și statului, 
la creșterea forței econo
mice a țării, la înflorirea 
continuă a patriei, in depli
nă libertate și indepen
dență, la ridicarea perma
nentă a gradului de civili
zație a poporului, la spori
rea prestigiului și rolului 
României socialiste pe are
na mondială, la făurirea 
unei lumi fără arme și fă
ră războaie, o lume a pă
cii, înțelegerii și colaboră
rii intre națiuni. A fost 
exprimată recunoștința 
profundă a celor ce lucrea
ză pe tărîmul cercetării 
față de secretarul general 
al partidului, pentru apor
tul său determinant la 

dezvoltarea continuă a ști
inței și tehnologiei, la a- 
firmaroa acestora ca fac
tori de bază ai edificării 
socialismului și comunis
mului în România. Parti
cipants au subliniat că a_ 
tenția deosebită pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă activi
tății de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a pro
gresului tehnic și-a găsit 
o nouă și edificatoare ex
presie in vizita de lucru 
pe care a întreprins_o în 
ziua deschiderii lucrărilor 
plenarei, în importante 
institute de cercetare din 
Capitală.

Cei care au luat cuvîntul 
au adresat, în numele tu
turor oamenilor de știin
ță din țara noastră, cele 
mai vii mulțumiri tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de re
nume mondial, pentru mo
dul strălucit în care orga

nizează, îndrumă și condu
ce activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare 
tehnologică, pentru contri
buția de cea mai mare im
portanță adusă la progre
sul științei românești și 
afirmarea ei tot mai puter
nică pe plan internațional.

în cadrul lucrărilor ple
narei s-a analizat, în mod 
aprofundat activitatea 
desfășurată de institutele 
de cercetări șl de sectoare
le de creație din întreprin
deri pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din 
documentele Congresului 
al XII-lea, din programele 
prioritare adoptate de Con
ferința Națională a parti
dului, din expunerile de 
excepțională valoare teore
tică și practică ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Participanții la discuții 
s-au angajat ca, pe baza 
succeselor obținute, a ex
perienței acumulate, să_și 
intensifice eforturile în 
vederea realizării la ter
men și la un nivel calita

tiv superior a obiectivelor 
puse de partid, de secreta
rul său general, în fața 
cercetării științifice, pen
tru participarea mai di
rectă și eficientă a tutu
ror cadrelor din acest do
meniu la soluționarea 
problemelor complexe pe 
care le ridică actuala eta
pă de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

în încheierea dezbate
rilor, prim-viceprcședinte- 
le Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie a spus :

„Mult stimate tovarășe 
secretar . general Nicolae 
Ceaușescu,

Exprimînd dorința fier-- 
binte a participanților la 
plenară, viul interes al în
tregului detașament de 
peste 220 000 de oameni ai 
muncii din cercetare, care 
cinstesc în dumneavoastră 
pe strălucitul strateg al 
științei și tehnologiei na
ționale puse în folosul dez
voltării multilaterale a 

scumpei noastre patrii, per- 
miteți-mi să vă adresez 
rugămintea respectuoasă 
de a lua cuvîntul în ca
drul plenarei noastre".

îuiimpinat cu multă căl
dură, cu deosebită însufle
țire, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, ■ președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
mare atenție și profundă 
satisfacție, fiind sublinia
tă în repetate rînduri cu 
puternice și îndelungi a- 
plauze, urale și ovații.

Participanții au manifes
tat din nou deosebita dra
goste și stimă față de se
cretarul general al parti
dului, scandînd: „Ceaușescu 
— P.C.R.“, „Ceaușescu și 
poporul", „Stima noastră 
și mindria, . Ceaușescu — 
România".

Vizita de prietenie în țara noastră a președintelui
Republicii Arabe Egipt Mohamed Hosni Mubarak

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Hosni Mubarak
(Urmare din pag. 1) 

popoarele noastre Cei doi 
șefi de stat și-au mani
festat încrederea că înțe
legerile la care se va, a- 
junge și cu prilejul aces
tei vizite vor da noi impul
suri conlucrării dintre 
România și Egipt pe plan 
bilateral, precum și în sfe
ra vieții internaționale.

în cadrul convorbirilor, 
președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au relevat 
cu satisfacție, faptul că 
raporturile tradiționale de 
prietenie și colaborare ro- 
mâno-egiptene — pe plan 
politic, economic, cultural, 
tehnico-științific și în alte 
domenii — cunosc o dez
voltare continuă, în con
formitate cu înțelegerile și 
acordurile stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel 
înalt dintre cele două țări. 
A fost manifestată voința 
ambelor state de a extin
de și aprofunda aceste ra
porturi, de a valorifica 
largile posibilități de co
operare pe care le oferă 
economiile României și E- 
giptului, în avantajul celor 
două țări și popoare, al 
Cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționa
le.
* în cadrul schimbului de 
vTederi în probleme inter
naționale actuale, cei doi 
șefi de stat au acordat o 
atenție deosebită situației 
din Orientul Mijlociu. Pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au relevat 
că perpetuarea conflictu

lui in această regiune re
clamă intensificarea acți
unilor politice și diploma
tice pentru realizarea u- 
nei reglementări globale, 
juste și durabile a proble
melor din zonă, pentru 
statornicirea unei păci 
trainice, bazate pe retra
gerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, 
pe recunoașterea dreptu
rilor inalienabile ale po
porului palestinian la au
todeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat palesti
nian independent, pe insta
urarea în Orientul Mijlo
ciu a unor relații care să 
asigure conviețuirea paș
nică a tuturor statelor din 
zonă. în această ordine de 
idei s_a relevat că se im
pune să se treacă, chiar in 
acest an, la tratative de 
pace între părțile direct 
interesate, inclusiv cu par
ticiparea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
într-un cadru organizato
ric adecvat și la care să 
fie discutate toate propu
nerile de pace formulate 
de părțile aflate în con
flict.

A fost subliniată necesi
tatea de a se depune toa
te eforturile pentru a se 
ajunge la retragerea ne- 
întîrziată a Israelului din 
Liban, pentru respectarea 
integrității și suveranita
tea Libanului ceea ce ar 
avea o influență pozitivă 
asupra ansamblului situa
ției din Orientul Mijlociu.

In acest cadru, președin
tele Hosni Mubarak a dat 
o înaltă apreciere poziției

principiale, constructive a 
României față de criza 
din Orientul Mijlociu, e- 
forturile permanente ale 
președintelui Nicolae
Ceaușescu îndreptate spre 
instaurarea unei păci glo
bale, juste și durabile în 
această parte a lumii.

A fost subliniată impor
tanța pe care România și 
Egiptul o acordă întăririi 
păcii, colaborării și securi
tății internaționale, ' re
glementării conflictelor 
dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin negoci
eri, excluderii forței și a- 
menințărilor cu /forța din 
viața internațională.

x
în cursul serii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
oferit un dineu in onoarea 
președintelui Hosni Muba
rak și a soției sale, Suza
nne Mubarak.

în timpul dineului, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au toastat 
pentru progresul și prospe
ritatea popoarelor român și 
egiptean, pentru continua 
întărire și dezvoltare a pri
eteniei tradiționale româ- 
no_cgiptene, a colaborării 
multilaterale dintre cele 
două țări, pentru pace, 
securitate și înțelegere in
ternațională.

Convorbirile și dineul 
s-au desfășurat într.o at_ 
mosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

/Urmare din pag l)

Dialogul la cel mai înalt 
nivel româno-egiptean re
prezintă o mărturie a voin
ței celor două state de a 
promova raporturi tot mai 
strînse între ele, de a_și 
aduce o contribuție activă 
la rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă ome
nirea, la cauza păcii și co
laborării internaționale.

Ceremonia sosirii oaspe
ților egipteni a avut Ioc 
pe aeroportul intemațio _ 
nai Otopeni, împodobit 
sărbătorește.

în întîmpinarea înalți- 
lor oaspeți au sosit tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Se aflau, de asemenea, 
prezenți tovarășii : Cons

Vineri scara S-a încheiat 
scurta vizită de prietenie 
efectuată în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, dc 
președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Mohamed Hos
ni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak.

Actualul dialog la cel 
mai înalt nivel româno- 
egiptean de la București, 
reprezintă o contribuție 
remarcabilă la continua 
adincire a relațiilor de 
strînsă prietenie și con
lucrare dintre cele două 
țări, în interesul și t spre 
binele popoarelor român 
și egiptean, al cauzei ge
nerale a păcii, respectu
lui independenței naționa
le, aestinderii, progresu
lui și cooperării In întrea
ga lume.

Ceremonia sosir • •
11

tantin Dăscălescu, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Mohamed 
Wafik Hosny, ambasado
rul Republicii Arabe E- 
gipt la București.

Ora 16,30. Aeronava cu 
care a călătorit oaspete
le egiptean a aterizat.

La scara avionului, to
varășul Nicolae
Ceaușescu salută cu cordi
alitate pe președintele Mo
hamed Hosni Mubarak. 
Cei doi șefi dc stat și.au 
strîns îndelung mîinile, s_au 
îmbrățișat cu prietenie. 
Tovarășa Elena Ceaușescu 
a urat, la rîndul său, un 
călduros bun sosit în țara 
noastră președintelui Re
publicii Arabe Egipt.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adre-

Plecarea din Capitală
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Muba
rak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Su
zanne Mubarak au sosit 
împreună la aeroport. Pe 
aeroport se aflau tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Arabe Egipt și Republicii 
Socialiste România.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au trecut 
în revistă garda de onoa
re.

în continuare, președin
tele Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Hosni Mu
barak, și-a luat rămas 
bun de la oficialitățile ro
mâne prezente pe aero
port.

Președintele Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena 

sat, de asemenea, urări de 
bun venit doamnei Suzan
ne Mubarak.

O gardă de onoare alini
ată pe aeroport a prezen
tat onorul. Au fost into
nate imnurile ' de stat ale 
Republicii Arabe Egipt și 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au trecut 
în revistă garda de onoa
re.

După ceremonia sosirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Suzanne Mu
barak au părăsit aeropor
tul îndreptindu-se spre 
Snagov.

Ceaușescu și-au iuat ră
mas bun de la persoanele 
oficiale egiptene care l_au 
însoțit pe șeful statului 
egiptean în țara noastră.

La scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Muba
rak și-au strins cu căldu
ră mîinile, s-au îmbrăți
șat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu adresează, la 
rîndul său, cuvinte de ră
mas bun șefului statului 
egiptean.

Cu aceeași cordialitate 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la doamna 
Suzanne Mubarak.

în ambianța dc caldă 
prietenie în care s-a des
fășurat ceremonia plecă
rii oaspeților egipteni, ae
ronava prezidențială de
colează la ora 21,15 in- 
drcptîndu-se spre patrie.

I
I
I
I
I
I
I

ftiemerito
TV,

11,00 Din marea carte a 
patriei.
După 35 de ani 
la naționalizare 
documentar, 

11,30 Să cînte copiii.

de

11,55
13,00

18,15
18,30

18,50
19,00
19,20
19,45

Ora de muzică.
La sfîrșit de săptă
mână.
Săptămîna politică. 
Profesiunile cinci
nalului.
Rețeaua școlară a 
Ministerului Mine
lor.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
Ritm șl muzică —

melc dii populare.
19,55 Izvor al puterii 

noastre (I).
35 de ani de la na
ționalizare — re
portaj.

20,10 Film artistic :
„Facerea lumii".
Producție a studio
ului „București".

Imagini coregrafi
ce pe muzică 
George Enescu. 
Telejurnal. 
Seară de muzică 
umor.

23,30 închiderea progra
mului.

22,2 l
22,30

de

Și

I 
I 
■

I
I

Restricții în. distribuirea 
apei potabile

Din cauza unor avarii 
pe conducta magistrală de 
la Valea de Pești, I.G.C.L. 
Petroșani anunță restric
ții în distribuirea apei po
tabile în ziua dc 12 iunie 
1983, astfel :

PETROȘANI — cartier

Aeroport și Livezeni, în
tre orele 15—18 șl 22—5.

VULCAN — ansamblul 
blocuri îrțtre orele 15—18 
și 22—5,

LUPENI — între orele 
16—20 și 23—4.

URICANI — între ordle 
15—20 și 23—4.
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