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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol
Ceremonia sosirii

TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE !a
Combinatul minier Valea Jiului afirmă

Minele Lupeni, Bdrbâtenî și Uricani 
au create toate condițiile pentru 

realizarea integrală a planului
această ultimă lună a primului 
cele mai importante furnizoare 
cocs — întreprinderile miniere 

și Uricani — au acumulat la zi, 
de 16 000 tone de cărbune. în fața unei aseme.

trei

în 
an ului 
pentru 
băteni 
minus 
nea situații se ridică o primă întrebare : cele 
întreprinderi au asigurate condițiile necesare îndepli
nirii prevederilor de plan ? Referitor la această în
trebare publicăm punctul de vedere al Combinatului 
minier Valea Jiului, exprimat de ing. Gheorghe Feier, 
șeful serviciului de pregătirea și urmărirea producției.

semestru al 
de cărbune 
Lupeni, Băr- 
împreună, un

referiți 
la cele trei 

miniere 
Bârbăteni

Marți, 14 iunie, a, început 
vizita oficială de prietenie'' 
in țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a delegației de partid 
și de stat a Republicii 
Populare Mongole, condu
să de tovarășul Yumja
aghiin Țedenbal, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare 
Mongole.

întâlnirea conducători
lor de partid și de stat ai 
României și Mongoliei re
prezintă un moment deo
sebit de important în re
lațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mon
gol, între țara noastră 
Mongolia prietenă, 
popoarele român și 
gol. Dialogul la ce! 
înalt nivel din < 
României socialiste are 
menirea de a contribui la 
adîncirea prieteniei și co
laborării dintre partidele, 
țările .și popoarele noastre, 
la impulsionarea și mai 
puternică a conlucrării

Și 
între 
mon_ 

mai 
Capitala

prietenești dintre cele două 
țări, în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului in lu
me, păcii și 
ternaționale.

Ceremonia
Iilor a avut 
portul internațional 
peni, împodobit 
rește.

• în întimpinarea 
poporului mongol 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

I-a ora 11,30 aeronava 
cu care a călătorit delega-

înțelegerii in_

sosirii oaspe- 
loc pe aero-

Oto_ 
sărbăto-

solilor, 
au venit

(Continuare in pag a l-a)

Începerea convorbirilor oficiale

— Toți oa
menii muncii 
din cadrul în
treprinderi
lor Combina
tului minier 
Valea Jiului, 
au înțeles și 
și-au însușit 
orientările secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. au 
primit ca pe o sarcină prio
ritară in activitatea lor 
chemarea de a da tării cit 
mai mult cărbune. în acest 
context general conduce
rea combinatului a 
analize temeinice _>u 
tățile subordonate, 
gîncl pînă la nivelul 
mațiilor de lucru. Conclu
zia desprinsă în urma a- 
cestor analize -. sînt posi
bilități, sînt create condi
ții pentru îndeplinirea pre_

rugăm să vă 
mai concret 
întreprinderi 
— Uricani, 
și Lupeni.

— Aceste măsuri se re
găsesc și la cele trei în
treprinderi amintite. Con
cret, sau mai bine zis, mă
surile care vizează numai 
activitatea acestor între
prinderi le voi prezenta Pe 
scurt pentru

Acțiunea COCS’83
indicațiile și

fiecare mină.
-La Uricani 

conducerea
întreprinderii 
a primit sar
cini 
pentru 
perarea 
tanțelor

La Palatul Consiliului de 
Stat au început, marți, 
14 iunie, convorbirile ofi
ciale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și 
șui Yumjaaghiin
bal, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Popular 
luționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui 
Rural Popular al Repu
blicii Populare Mongole.

La convorbiri participă

inițiat 
uni_ 

mcr_ 
for_

vederilor de plan. Totoda
tă, cu această ocazie au 
fost elaborate soluții teh- 
nico_organizatorice pentru 
a spori volumul lucrărilor 
de deschideri și pregătiri, 
pentru punerea in valoare 
a noi capacități de produc
ție, de sporire a producti
vității muncii și de crește
re a producției pe această 
bază, măsuri de 
lățire continuă a 
cărbunelui.

— Tovarășe 
aceste măsuri 
activitatea tuturor în
treprinderilor miniere 
din X'alea Jiului Vă

inibună. 
calității

inginer, 
vizează

Pentru a spori producția abatajului 
Formația lui Costea 
trebuie sprijinită!

clare 
recu- 
res- 

înre_ 
gistrate la lucrările de pre
gătiri. Va crește linia de 
front activă în stratul 18 
(blocul 3 N) cu 100 m. In 
acest bloc și strat se va 
introduce un complex 
mecanizat de tip SMA-PH2, 
construit in Valea Jiului. 
Se vor pune în funcțiune 
două combine de înaintări 
în
■Și

cărbune, 
se depun

Interviu
Dori n

realizat de
GHEȚA

muncă
Cimpu 

ce 
muit 

tri_

Colectivul de 
de la cariera 
lui Neag, colectiv 
și-a îndeplinit cu 
înainte sarcinile
mestriale Ia producția 
de cărbune, se preocupă 
intens de asigurarea 
noi fronturi de lucru.

to vară-
Țeden_ 

al 
ăl

Rcvo-

persoane oficiale române 
și mongole.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au afir
mat încrederea că schim
burile dc păreri pe care )e 
vor avea în aceste zile, 
într-o serie de probleme 
de interes comun, măsuri
le și hotărîrile ce le 
stabili împreună vor 
plifica în continuare 
țiile româno-mongole.

Sub semnul acestei
rințe reciproce de a întări 
si dezvolta prietenia și co
laborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, 
tovarășii Nicolae

vor 
am_ 

reia-

do_

Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal au început con
vorbirile oficiale.

Cei doi conducători de 
partid și de stat s-au in
format reciproc asupra 
mersului construcției so
cialiste în România și 
Mongolia, asupra activită
ții desfășurate de Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor Congre
sului al NII-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R.,

(Continuare in pag. a -l-a)

Trandafirii

Urgențe in investițiile anului 1983

De flăcări, de aur, 
pembe, argintate/Ne
bună orgie de roze o- 
riunde.IDe bolți agăța
te, pe ziduri urcate,/ 
Și printre frunzișuri 
dc pomi ce le-ascunde". 
(Macedonski).

Mai sînt garoafe-n 
.florării, au apărut gla- 
diolele și crinii, dar a_ 
cum e vremea tranda
firilor — a rozelor, cum

i

i
i
i
i
i
S
i

Ic spune poetul. Ei im
presionează prin gingă
șie, coloritul variat fi 
parfumul pe care-l risi
pesc.

I_au cîntat poeții fi 
compozitorii, pictorii 
le-au zugrăvit farmecul 
pe pînze.

Acum sînt florile pe 
care le alegem pentru a 
le oferi cu prilejul vi
rilelor, aniversărilor sau 
spre a le 
noastre.

Dar ce 
faptul că 
tinde să 
tribut al frumuseții 
rasului.

Asigurarea frontului pentru montaje 
problemă prioritară pe șantierul instalației

întregi. Mai avem și alte
le ; pe același transfor
mator funcționează două 
benzi, a mea și a lui Va- 
lache Trebuie să fim se
parați, să nu depindem 
unii dc ceilalți. Mi-ar 
mai trebui mineri califi
cați, cu care să-mi 
plete/, efectivul. In 
materiale am avut 
timp și de calitate, 
proape de locul de
că. în momentul în care 
am combina în abataj 
voi realiza și depăși sar
cinile de plan.

De la maistrul loan 
Vasîi, adjunctul șefului 
de sector am aflat și 
măsurile întreprinse in a- 
jutorul brigăzii lui Cos
tea „începînd de mier-

Mircea BUJORESCU

a 
un

Punctul de pornire 
anchetei de fala 
caz d ’osebit p1 zare l_am 
intîinit 
zem, in 
brigada 
nic In 
mai, l 
numai

este

Live- 
la 

Afto- 
9—31 

extras

la m.na 
sectorul 1. 
lui Cosita 
perioada 

brigada a 
i 1000 tone de căr 

bune Ci să se fi întim. 
piat cu această formație 
de mineri apreciată la 
mina Livezeni ? lată ce 
am aflat de la b îgadierul 
Costea Aftonie .

— Necazurile cele mai 
mari au fost cu tectonica. 
Merge foarte 
rea susținerii 
de atac vechi 
est>. aproape 
fi cum se zice, probleme
le obiective. Dar mai sînt 
și subiective. Iată, de e- 
xemplu, pe cele mai mari 
ni le creează fluxul ge
neral de transport. Foar
te dese întreruperi care 
durează uneori schimburi

de fire „Vîscoza“

greu săpa. 
din planul 

Acesta 
închis. Ar

com- 
rest, 

la 
a- 

mun_

Vechea incintă 
„Viscoza" Lupeni 
mai poate fi recunoscută. 
De cum pătrunzi pe poar
ta întreprinderii se zăresc 
siluetele masive ale noilor 
hale în curs de finalizare. 
Pe locul unde a fost clădi
rea grupului social și ad
ministrativ trece o linie 
de termoficare suspendată 
pe stîlpi de beton. De la 
poartă pînă în aPr°pierea 
Jiului, șantierul noii ins
talații de fire cunoaște zil
nic forfota neobosită
sutelor de constructori. Pe 
acest șantier lucrează 
prezent zilnle, în 
670 de constructori, 
tuși, efectivele sînt 
nivelul necesarvlui 
ficat. Se simte, pe structuri

a I.F.A 
cu greu

a

(Continuare in pag. a 2-a)

în 
medie, 
Și, to_ 

sub 
plani-

dc meserii, lipsa dulghe
rilor și a zidarilor. Antre
prenorul general al acestei 
investiții, Trustul de cons
trucții industriale din mu
nicipiul „Gheorghe Gheor. 
ghiu-Dej", colaborează în
deaproape cu beneficiarul 
și a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru inten
sificarea ritmului de lucru 
în perioada de vară. Acest 
fapt îmbucurător este i_ 
lustrat clar dacă se com
pară ritmul de lucru din 
luna mai cu cel din prima 
decadă a lunii iunie.

Deși s-au făcut pași în
semnați pe calea intensifi
cării ritmului de lucru, 
provoacă îngrijorare faptul 
că restanța față de plan, 
de la începutul anului pînă

în prezent este de circa
59 milioane lei la capitolul 
construcții și montaje.
Cauzele rămînerilor în ur
mă față de prevederile în
scrise in grafic la începu
tul anului sînt lipsa 
fective, cg număr și 
structuri de meserii, 
cum și neasigurarea 
vizionării ritmice a

cu materia- 
Iată de ce 
se impune 
actualei si_ 

unui

duce în casele

de e_ 
pe 

p re
ap ro- 
punc-

telor de lucru 
lele necesare, 
considerăm că 
o reevaluare a
tuații și întocmirea 
nou grafic de execuție în 
care să se prevadă și re
cuperarea restanțelor, li-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

ne bucură este 
această floare 

devină un a_ 
O-

E adevărat, 
n-avem încă alei 
trandafiri, dar din 
te spații verzi ne 
besc petalele lor 
roșii, roz...

Să le păzim și să Ic 
admirăm. (M. MIRCEA)

de 
mul- 
zîm- 
aZbe,
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In dezbaterile adunărilor generale
probleme

Asigurarea frontului pentru montaje
majore ale activității economice

(Urmare din pag. 1)

și politico-educative

de la 
analizat

Recent în cadrul adu
nării generale a organiza
ției de partid 
I.A.C.C.V.J. s.a 
activitatea organizației de
tineret. Activitatea comi
tetului U.T.C. șl a birou
rilor organizațiilor 
bază a 
direcția 
retului 
tegrală 
nomice 
colectivului 
la acțiunile 
întărirea disciplinei 
producție, ridicarea nive
lului politico-ideologic și 
profesional al 
în acest sens a 1 
dențiat aportul 
Viorica Pintilie, 
Meseșan, Starna 1 
Oancea Benedict, 
tru Bălan, Gheorghe Pa
nă, Sofia Toderesc și 
alții.

La chemarea organiza
ției U.T.C., numeroși ti
neri au participat la ac
țiunile din cadrul solari- 

i ilor Lupeni, la plantarea 
de arbori ornamentali la 
cabana Rusu, la lucrările- 
de reparare a 
riilor anexe s

de 
fost orientată tn 
mobilizării tine- 

la realizarea in- 
a sarcinilor eco_ 
care stau în fața 

I.A.C.C.V.J., 
patriotice, 

de

s-au colectat peste 10 to
ne de fier vechi, 3 tone 
de hîrtie.

Din discuțiile purtate 
de comuniștii Gheorghe 
Enache, Iulius Moldovan, 
Constantin Burciu, Vio
rica Alboiu. Gheorghe 
Sudaș și Tiberiu Kovacs 
»-a scos în evidență nece
sitatea unor preocupări 
stăruitoare în vederea

le revine sarcina să gos
podărească rațional, să 
valorifice superior mate
riile prime, astfel 
fiecare produs sau ] 
tație de serviciu să 
realizat cu cheltuieli cît 
mai mici. Analizîndu_sc 
situația stocurilor supra
normative în adunarea 
organizației de bază nr. 
3 TESA a cooperativei

Viața de partid

incit 
pres_ 

i fie

tinerilor, 
fost evi- 
tinerilor 
Mariana 
Ciobanu, 

, Dumi_

frontului de montaj. Este 
nesatisfăcător și ritmul de 
lucru de la noua centrală 
termică, de finalizarea că
reia răspund constructorii 
șantierului Hunedoara al 
Grupului de șantiere mon
taj cazane București. Pro
cesul tehnologic de fabri
cație a firelor este în flux 
continuu. Fabricația este 
condiționată de punerea 
în funcțiune a tuturor sec
țiilor și anexelor. Pentru 
acest an, pe noul flux s-au 
preliminat cifre de plan. 
Instalația poate să fie fi
nalizată conform prevede
rilor din plan numai prin- 
tr_o maximă concentrare 
a forțelor constructorilor. 
Să nu se uite nici faptul 
că după lucrările de mon
taj se cer efectuate și pro
bele tehnologice de rigoa
re. Iată deci tot atîtea fap
te care pledează pentru in
tensificarea ritmului 
lucru pe acest șantier.

eludarea neajunsurilor 
constatate pînă acum. A- 
ceasta se cere cu atît mai 
mult cu cît pentru toamna 
acestui an este prevăzută 
punerea în funcțiune a 
primei capacități de 1500 
tone la noua instalație. 
Termenul este destul de 
apropiat, iar fără recupe
rarea restanțelor nu 
putea să fie asigurat 
timp frontul de 
pentru montaje. La 
după cum ne-a informat 
ing. Rodica Tatulici, direc
tor al I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni există un stoc de u- 
tilaje care așteaptă 
să fie montate. Alte utila
je contractate la diferiți 
furnizori continuă să so
sească, sufocînd spațiile 
de depozitare. Ponderea 
valorică principală a 
curilor o au mașinile 
filat — 139 de bucăți 
care au fost predate 
montaj abia 10. De 
constructorului îi 
îndatorirea de a-și 
centra eforturile în 
monobloc pentru

șl 21 rame.
Această aprovizionare 

excesivă s-a făcut cu 
ani în urmă fără o fun
damentare riguroasă pe 
linie productivă, repre- 
zentînd un volum prea 
mare față de necesarul 
existent în secții. Comu
niștii Vasile Ungur, Ana 
Ilidan, Elisabeta Iacob 
și Gheorghe Rîșnoveanu, 
au criticat stilul defec
tuos al biroului aprovi
zionării din cadrul co
operativei, al șefilor de 
unități, care au avut ten
dințe de a se aprovizio
na excesiv cu materiale. 
S-a arătat că nici condu
cerea cooperativei nu a 
acționat în cazul 6ecți-l 
ilor ce au stocuri supra
normative, în vederea re
introducerii în circuitul 
economic a acestora, prin 
organizarea de expoziții, 
a comerțului stradal și 
alte forme care ar fi dus 
la diminuarea acestuia.

Comuniștii au adoptat 
măsuri care să ducă la 
intensificarea activității 
colectivului de creație din 
cadrul cooperativei, orga
nizarea de expoziții cu 
vînzare, precum și asigu
rării unei aprovizionări 
la strictul necesar.

Vasile COCIIECI

va 
din 

lucru
zi,

inițierii de acțiuni de pe
trecere utilă a timpului 
liber al tineretului, com
pletarea studiilor, ridica
rea pregătirii profesiona
le, îmbunătățirea conti
nuă a vieții de organiza
ție. Prin măsurile preco
nizate, comitetul U.T.C. 
își va intensifica efortu
rile pe linia mobilizării 
tinerilor la realizarea sar
cinilor economice, culti
varea grijii față de păs
trarea bunului obștesc, 
desfășurarea unor ac
țiuni cultural-educative.

O necesitate 
stringentă : diminuarea 
și lichidarea stocurilor 

supranormative
Unităților economice

„Unirea" Petroșani, 
evidențiat o depășlrc- 
normativului cu 21,8 
sută, deci un stoc 
pranormativ în 
de 2 499 000 Ici. 
supranormative 
sesc în materii 
riale aflate în secții, imo- 
bilizînd importante mij
loace circulante, ceea ce 
grevează activitatea' de 
aprovizionare, producția, 
cît și situația economico- 
financiară. A reieșit că 
stocuri mari față de con
sumul mediu înregistrat, 
se regăsesc la secțiile 28, 
45 ceasuri, 46, 47 TV, 57 
și 64 uz casnic, 44 auto_ 
moto, 62 tricotaje, 
plapume, 53, 66, 68,

75 croitorie, 6, 7

s-a 
a 

la 
su- 

valoare 
Stocurile 
se rcgă_ 
și mate-

sto- 
de 

din 
la

aceea, 
revine 

con- 
hala

crearea

59
71,

(Urmare din pag. 1)
în dreptul camerei de

recupc. 
înregis-

să 
bine 

Oameni ț
i
i

sibilitatea să se 
reze din minusul 
trat în luna mai.

— Dacă toate

i gospodă- 
și alte lu

crări menite să întăreas
că și să dezvolte baza 
economică a întreprinde
rii. Cu aportul tineretului

Formația lui Costea 
trebuie sprijinită ! abandonate ?

curi (azi — n.n.), vonî 
separa benzile, banda de 
la Costca va avea trans
formatorul său. Stratul e 
bun, 1,80 m. Ne vom da' 
interesul ca brigada 
fie în continuare 
aprovizionată, 
calificați nu putem să_i 
promitem. Se organizea
ză cursuri de calificare 
pentru meseria de miner. 
Ceea ce este sigur, între 
15—20 iunie vom introdu
ce combina. Cu aprovi
zionare bună, cu mobili
zarea tuturor forțelor și 
mai ales cu o bună cola
borare cu fluxul 
neral de transport 
avea posibilitatea să 
lizăm sarcinile de
Imediat după introduce
rea combinei, există po_

ge- 
vom 
rea- 

plan.

aceste 
condiții vor fi create, in
tervine minerul șef de 
brigadă Aftonic Costea, 
incepînd cu 20 iunie for
mația de lucru pe care o 
conduc va crește produc
ția zilnică de la 150 de 
tone pe zi, la peste 300 
tone pe zi, creînd posibi
litatea să se recupereze 
din minusul acumulat.

Față de aceste promi
siuni ferme, nouă nu ne 
rămîne decît să revenim 
în 20 iunie (și după ace
ea) să urmărim materia
lizarea lor. Sîntem 
vinși că o formație 
mineri destoinici, 
cum sînt cei conduși de 
Costea Aftonic știe să.și 
respecte cuvîntul și să_l 
traducă în fapte.

con- 
de 

așa

Concurs „Sanitarii priccpuți“

în ziua de 9 iunie a.c. 
a avut loc etapa munici
pală a concursului „Sani
tarii pricepuți" rezervată 
echipajelor din școlile ge
nerale și liceelor care au 
cîștigat primul loc la faza 
pe localități. După între
ceri aprig disputate primele 
locuri au fost cucerite în 
ordine de formațiile Școlii 
generale nr. 2 Lupeni, Șco
lii generale nr. 7 Petroșani 
și Școlii generale nr. 1 U- 
ricani, iar la licee locul 
întîi a fost ocupat de com
ponență formației Liceu-

matematică-fizică
cel 

industrial nr.
Nejustificată 
reprezentati- 
din Vulcan

lui de 
Petroșani, urmat de 
de la Liceul 
1 Lupeni. 
este absența 
velor liceelor 
și Petrila.

Cîștigătoarele fazei mu
nicipale atît la școli gene
rale cit și licee vor parti
cipa în ziua de 18 iunie la 
faza județeană ce va avea 
loc la Deva. Echipajelor 
cîștigătoare li se vor oferii 
drept cadou premii și fru
moase excursii. Succes 1

D. C.

spatele celui cu nr. 59. Cu
prinde 20 de -apartamente 
cu 3 și 4 camere, cu con
fort sporit. (V.S.)

I
I■
I 
I

EXAivl E-
NE. Astăzi, la Institutul 
de mine din Petroșani, în
cepe sesiunea examenelor 
de vară a studenților sera- 
liști.

UN NOU BLOC. în car
tierul Petroșani—Nord, 
constructorii din formația

î condusă de maistrul Vio- 
I rel Cimpoia au finisat un 
I nou bloc. Este vorba de 

blocul 116, amplasat în

SPECTACOL. Astăzi, la 
ora 19, un colectiv al -Tea
trului maghiar din 
șoara prezintă, pe 
Casei de cultură din 
troșani, un spectacol 
comedia „Tartuffe" d 
Here. (M.B.)

de

în dreptul camerei de comandă și, respectiv, în 
dreptul sălii mașinilor de la U.E. Paroșeni. de foar
te multă vreme, cele două utilaje (din fotografie) ce 
au servit la transportul conductelor pe rețeaua de 
termoficare a Văii Jiului stau abandonate. Să nu 
fi sesizat nimeni lipsa lor din fișele de inventar ? 
Dacă nu mai este nevoie de ele (ceea ce nu cre
dem), cel puțin să fie „parcate" într-un loc unde 
nu încurcă pe nimeni și nu blochează căile de acces.

Ștefan NEMECSEK

Pentru
(Urmare din pag. 1)

tru procurarea și introdu
cerea pe stratele 17—18 a 
unui complex mecanizat 
de mare înălțime. O sar
cină deosebită care revine 
colectivului de la mina U_ 
ricani este folosirea la ca
pacitate a celor două com
plexe de mare înălțime a- 
flate deja în funcțiune. Un 
aspect important pentru 
activitatea anului 1984 este 
că mina va păși în 
an cu o linie de front 
îmbunătățită.

— Să înțelegem 
mina Uricani dispune 
de toate condițiile ne
cesare îndeplinirii pla
nului 7

— Sigur, și nu numai 
mina Uricani. La mina Băr. 
băteni măsurile întreprinse 
vizează, de asemenea, pu
nerea în funcțiune a noi 
capacități de producție — 
un abataj frontal cu sus
ținere individuală în stra
tul 13 blocul X; două aba
taje cameră în stratul 3

noul 
mult

că

blo
cam

realizarea integrală a planului
— unul în blocul XII 
altul în blocul VI — și 
abataj echipat cu complex 
mecanizat în stratul 13, 
blocul X. Producția secto
rului 2, și parțial, 3 6e va 
concentra pe fluxul de 
benzi de la orizontul 650. 
Se va pune în funcțiune 
o nouă combină de înain
tări în cărbune pe stratul 5.

— Prin urmare nici 
nu poa- 
condiți- 
îndepli-

Șl 
un

Timi- 
scena

Pe- 
cu 

Mo-

INTEN- 
Florilor 

din cartierul Carpați — Pe
troșani s.au săpat șanțuri

• SÂ GHICIM 
ȚIA ? Pe Aleea

pentru termoficarea 
cuiul 1. S-au săpat 
de multișor și așa au ră
mas. Prin „zonă" nu poate 
fi văzut nici un muncitor. 
Or fi săpate numai așa, de 
formă, sau există vreo in
tenție serioasă ? (M.B.)

ȘI CALCULATOARELE 
GREȘESC 1 Cu toții știm 
de mai bine de o lună, că 
taxarea convorbirilor te
lefonice se face cu ajuto
rul calculatorului. Pînă 
aici te bune. Numai că 
pe fișele unor abonați a_

mina Bărbăteni 
te acuza lipsa 
ilor necesare 
nirîi planului ?

— Nu, și această scuză 
nu o poate ridica nici mi
na Lupeni unde în timpul 
care a mai rămas din a- 
cest an, se vor pune în 
funcțiune patru abataje 
dotate cu complexe meca
nizate, din care două de 
construcție românească și 
trei abataje cu susținere 
individuală șl tăiere cu 
combina. Totodată, pentru 
a asigura linie de front 
în perspectivă, se vor men
ține permanent în func
țiune 9 combine de înain-

- — — ■

imaginare, 
sute, 

în 
Calcu- 

un
u-

Da, 
oa

menii sînt puși pe drumuri.

tări în lucrările de pregă
tire din cărbune, 
țeles toate aceste 
în funcțiune sînt 
zate precis, avînd 
mene bine stabilite de pu
nere ' i funcțiune, termene 
care trebuie respectate, u- 
tilajele respective fiind 
achiziționate.

Un eveniment important 
va avea loc la mina Lupeni 
în prima parte a semestru
lui II ; punerea în func
țiune a complexului de 
lucrări de la puțul cu schip 
care va avea o influență 
pozitivă în realizarea rit
mică a sarcinilor de plan.

— Ne cerem scuze că 
revenim cu această în
trebare, dar dorim să 
fie limpede pentru toa
tă 
tul minier Valea Jiului, 
consideră că toate cele 
trei întreprinderi fur
nizoare de cărbune coc- 
sificabil au create toate 
condițiile necesare în

Bineîn- 
puneri 
locali- 

și ter-

lumea : Combina-

deplinirii prevederilor 
de plan stabilite pentru 
acest an ?

— Practic nici una din
tre aceste întreprinderi nu 
se poate plînge că nu are 
create condițiile necesare 
îndeplinirii planului, ba 
chiar și pentru a începe 
recuperarea minusului a_ 
cumulat. De acum totul 
depinde de capacitatea lor 
de mobilizare, de puterea 
lor de organizare a între
gii activități. Combinatul 
le va acorda în continua
re tot sprijinul necesar. 
Dacă vom procura încă 
două complexe de mare 
înălțime, ele vor avea un
de să fie introduse și vor 
însemna capacități supli
mentare de producție.

Convingerea noastră este 
că printr-un efort susținut 
cele trei întreprinderi mi
niere își vor putea realiza 
prevederile de plan și așa 
cum mai spuneam să în
ceapă recuperarea minu
sului. j

par convorbiri 
dar care costă, zeci, 
ba chiar mii de lei. 
plus. Explicația ? 
latorul (e și el doar 
calculator) „confundă-1 
nele cifre, cu altele... 
dar produc necazuri,

TEATRUL DE STAT 
„Valea Jiului" din Petro
șani ne informează cu pro
gramul reprezentațiilor din 
această săptămînă : 18 iu
nie — comedia „Gărgărița" 
de Ion Băieșu ; 19 iunie —

■o tEBB nai' rwwB*

comedia „O scrisoare pier
dută", de I.L. Caragiale. 
Spectacolele vor avea loc 
la sediu, ora 19, iar bilete
le se pot procura de la 
casa din holul teatrului, 
între orele 10—13 și 17—19.

SITUAT pe locul I în 
faza județeană a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", artistul foto- 
amator Francisc Nemeth, 
președintele fotoclubului 
„Electron" al U.E. Paro. 
șeni, a prezentat la înce

putul acestei săptămîni 
diaporama „Focuri vii" în 
etapa interjudețeană orga, 
nizată la Sibiu, fiind pro- 
movat, astfel, pentru eta
pa finală a festivalului, ce 
se va desfășura la Brașov, 
însoțim știrea cu urarea 
de succes. (A.H.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPÂTARU
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O veche unitate școlara în care 
se desfâșoarâ un proces de 

învâțâmînt modern

MIRCEA PÂMȘOARĂ- 
Svejk intru căutarea Svejk-ului

Printre cele mai repre_ 
zentative unități școlare 
din Valea Jiului se află 
și Liceul industrial din 
Petroșani în componența 
căruia funcționează liceu 
(treapta I și II, cursuri de 
zi și serale), școala pro
fesională și școala de 
maiștri.

In cadrul liceului — 
care s-a înființat în 1966, 
fiind prima școală cu 
profil industrial din mu. 
nicipiu — există profilele 
(treapta I) mine-petrol- 
geologie, electrotehnică, 
mecanică, construcții și 
meseriile (treapta a II_a) 
de miner, electrician de 
mină, mecanic de mașini 
și utilaj minier, construc
ții.

La școala profesiona
lă — cu vechi tradiții — 
elevii se pregătesc un 
an și șase luni pentru 
meseriile: miner, elec
trician de mină, mecanic 
de mașini și utilaje mi
niere, construcții, iar 
școala de maiștri pregă
tește în specialitatea e_ 
lectromecanică minieră.

Principalul obiectiv al 
liceului nostru este să 
pregătească viitoarea for
ță de muncă necesară u- 
nităților economice ale 
municipiului, pentru mi
nerit cu prioritate, dar
și pentru șantierele de
construcții și industria 
textilă. Absolvenții li
ceului își continuă stu
diile în primul rînd la 
facultățile Institutului de 
mine Petroșani, unii din
tre ei devenind și stu- 
denți ai altor institute de 
învățămînt superior din 
țară. Deci sînt posibili
tăți reale de afirmare 
pentru absolvenții școlii 
noastre, fie prin integra
rea în producție, fie în 
învățămîntul superior.

< ______

Și aceste posibilități 
mari de pregătire a ele
vilor se datorează condi
țiilor de instruire și edu
cație, prin concursul u- 
nui numeros colectiv 
didactic — profesori, in
gineri, maiștri-instruc- 
tori — cu o temeinică 
pregătire de specialitate 
și pedagogică, aproape 
toți avînd grade didacti
ce (23 cu gradul I), în 
primele rînduri aflîndu- 
6e comuniștii care al-
uiiiiiiiiiiitMiiiiiiiiuiiiiii,

Orientarea școlară 
și profesională 

a elevilor

cătuiesc una dintre cele 
mai puternice organiza
ții de partid din școli.

Condițiile superioare 
de pregătire a elevilor 
se află în strînsă relație 
și cu baza materială care 
e reprezentată prin 26 
cabinete școlare și labo
ratoare și 10 ateliere șco
lare, dotate cu bogat și 
modern material didac
tic, cu o aparatură de 
mare tehnicitate ; prin 
două biblioteci, sală și 
terenuri de sport în aer 
liber, prin cămin și can
tină care oferă condiții 
superioare de studiu, ca
zare, masă, recrccre.

E firesc, așadar, ca 
de-a lungul anilor să se 
obțină rezultate deosebi
te pe linie profesională, 
dar și la concursurile pe o_ 
biecte și meserii, în con
fruntările cultural-artis- 
tice, în competițiile spor
tive, multe performan
țe fiind la nivel județean, 
pe minister sau la faza 
republicană. Dintre suc
cesele obținute în acest 

an școlar amintim prin
tre altele locul I la olim
piada de fizică și la cea 
de matematică (clasa a 
IX_a, faza pe județ), trei 
locuri I la faza pe minis
ter a concursului pe me
serii, locul al Il-lea pe 
țară în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" (prin mon
tajul literar-muzical-co- 
regrafic), locul I pe mi
nister la handbal băieți, 
la complexul aplicativ 
PTAP două locuri I (ci
clul III băieți și fete) în 
faza județeană.

Mulți dintre elevii ta- 
lentați fac parte din for
mații cultural-artistice 
și formații sportive din 
orașele municipiului, unii 
fiind chiar componenți 
ai loturilor naționale de 
lupte, fotbal, schi, sanie.

Desigur, într_un liceu 
cu o populație școlară 
numeroasă, cu elevi atît 
de deosebiți prin tempe
rament, pasiuni, grad de 
educație, nu se munceș
te ușor, dar pasiunea și 
priceperea dascălilor, 
forța organizației de 
partid, sprijinul organi
zațiilor de tineret din 
fiecare clasă. colabora
rea cu Combinatul minier 
și unitățile economice 
unde.și desfășoară ins
truirea practică, oferă ga
ranțiile necesare pentru 
a asigura o pregătire co- 
repunzătoare elevilor, 
din toate punctele de ve
dere, pregătindu.i pentru 
muncă, pentru viață, cu 
profil moral-politic de 
înaltă ținută.
Prol. Mircea MUNTEANU, 
Liceul industria] minier 

Petroșani

în teatrul nostru Mir- 
I cea Pânișoară face parte 
= dintre actorii maturi și 
Ș formația sa „clasică11 îl 
ț orientează spre un simț 

al măsurii și echilibru
lui, spre claritate. Este 
ceva în particularitatea 
actorului care s-ar putea 
circumscrie ca o înțelep
ciune, într-un fel amară, 
rezultată din „peregrină
rile" începute la 18 de
cembrie 1952 și pînă în 
prezent (de la Teatrul 
Național Craiova la Tea
trul din Bacău, de ia 
Teatrul „M. Eminescu11 
Botoșani la Piatra Neamț, 
de la. Teatrul de stat 
„Valea Jiului11 Petroșani 
la Teatrul din Turda și 
înapoi la Teatrul mineri
lor). In această peregri
nare actoricească, ade
vărată experiență de via
ță, s_a întîlnit cu între
bări, a încercat să le răs
pundă, amăgit a încercat 
să le evite, dar să nu 
cedeze. Sînt „anii de u_ 
cenicie11, de confruntări și 
împliniri, de- succese și 
resemnări. Mircea Pâni
șoară urmărește o umbră 
himerică a artei dar cu o 
pășire conștientă că totul 
nu e decît un dr<n fas
cinant și înșelător. De la 
o vreme s-a împăcat cu 
gîndul că nu se va întîl-

Note
FIRMA NU FACE 

RECLAMA
în clădirea în care se 

află și restaurantul „Cot
nari", din Petrila, sînt mai 
multe 6pații comerciale, 
printre care și magazinul 
de ferochimicale.

Deasupra intrării aces
tei unități este o firmă 
spălăcită și coșcovită pe 
care nu 6e mai poate citi 
nimic. Și cînd te gîndești 
că firma face parte din 

ni niciodată cu Svejk-ul 
pe care l_a visat și urmă
rit cu încăpățînare de 
cînd a pășit în lumina 
scenei. „Se întîmplă să 
căutăm ceva și totdeauna 
să ne apară la colț alt
ceva — spune actorul că
ruia ceilalți îi zic cu sim
plitate „nea Mircică11. Și 
o spune cel pentru care 
problemele trebuie să fie 
limpezi și clare. Poate 
tocmai de aceea, pentru 
a cunoaște cît este de 
vină el în mereu căuta
tul „rol11 spre mereu ne_ 
întîlnita himeră. Privit 
pe scenă, gesturile sale o 
probează. Ele au ceva 
dintr_o mișcare pe care 
o numim de autosurprin- 
dere și uimire, deși au 
devenit tot mai reci și 
împietrite. O privire a_ 
supra Caietului său de 
însemnări despre roluri, 
îi îngăduie imaginației 
să treacă de Ia o mane
vră largă a multor prea- 
multor roluri Ia o supra
punere a acestora, la un 
singur rol. Actorul se 
privește cu luciditate, u-, 
neori parcă străin sau 
refuzat de sine, multipli
cat în atîtea chipuri și 
parcă fără sorți de a se 
întîlni cu rolul visat. 
Poate într.una din zile 
„nea Mircică11 va spune

: ’ Note 8
reclama comercială și este 
o componentă a cărții de 
vizită a acestei unități !

V. BELDIE

„PREMIERE"

Aproape de intersecția 
străzilor Cuza Vodă și Căr
bunelui se află amplasat 
un container pentru rezi
duuri menajere, container 
plin pînă la refuz, iar

amar și rece, să știți că 
eu am fost prin teatru 
un Svejk. Ce i s_ar pu
tea răspunde ? Condus 
de peste 40 de regizori ' i 
într-o „luptă înșelătoa-: t 
re“ el a ajuns la o du_’ 
plicitate cu sine și cu ei. 
Privind acest caiet de în- ; 
semnări cu roluri unul 
peste altul, a sutelor de j 
fotografii în care apar 
aceste fantome sau sem
ne imaginare, și gîndind 
că toate n-au trăit doar 
cît lumina spectacolului, 
înțelegi de ce le acordă 
o extremă importanță, dc 
ce nu se poate despărți 
de aceste însemnări ac
torul.

Dumitru VELEA

Note
alături de el un morman 
de pămînt de încă vreo 
două containere. Pentru 
că nu se transportă con
tainerul plin ar trebui ,„pre_ 
miați" cei vinovați pen
tru aceasta de la serviciul 
de salubritate al orașului. 
Dar pe cei ce au depozitat 
aici pămîntul cine-i poate 
depista pentru a fi „pre_ 
miați11 ?

D. CRIȘAN

Fotbal, divizia A: JAJL-U. CRAIOVA 3-1 0-1)

30000 de spectatori au aplaudat victoria
Peste 30 000 de spectatori 

au inundat ieri stadionul 
„Jiul", care numai la 
inaugurare s_a mai bucu
rat de atîția suporteri. At
mosferă de zile mari, stea
guri. două galerii care s-au 
confruntat sportiv, flori, 
schimburi de fanioane... 
min. 2, Șumulanschi șu_ 
tează in bară și Băluță în 
brațele lui Lung.

. .min 6 șut puternic Șu
mulanschi, foarte aproape 
de poartă.

...min 13. Cămătaru ra
tează o ocazie bună pentru 
oaspeți.

...min. 17 și 18. Petre Gri_ 
gore după o cursă solitară 
șutează aproape de poartă 
și, de partea cealaltă, Cîr- 
repetă figura.

...min. 21. Dina, șut bom
bă din 30 m, dar Lung bo- 
xează in extremis.

. .Gool I min. 36. Acțiune 
Băluță, șut, balonul rico-. 
șează din piciorul lui Cos- 
tică Ștefănescu la Șumu
lanschi care din unghi în
scrie 1—0 !!!

...min. 39. Dina, șut bom
bă din 30 m, Lung respin
ge greu și Varga trage pes
te poartă.

...min. 40. Lovitură libe
ră de la 18 m pentru cra-

ioveni. Se amînă intermi
nabil executarea loviturii. 
Șut puternic Irimescu, ba
lonul ricoșează din picio
rul unui jucător al Jiului 
și Cavai e surprins : 1—1.

...min. 52. Lovitură libe
ră pentru craioveni, pas la 
Geolgău care, singur cu 
portarul nostru trage și, 
foarte bine plasat, Cavai 
apără. A fost cea mai ma
re ocazie a oltenilor.

...min. 51. Petre Grigore, 
pas în adîncime și Băluță 
îl repetă pe Geolgău și sin
gur cu Lung, șutează pe 
lingă poartă.

...min. 53. Cîrțu șut pu
ternic de la 30 m, reține 
Cavai,

...min. 53. Șumulaschi, 
singur cu Lung, șutează 
în portarul oaspete.

. ...min. 77. Soare pe sta
dion, soare in inimile noas
tre. Varga înscrie din un
ghi scurt și conducem pe 
învingătorii unor mari e_ 
chipe europene : 2—1.

..min. 78. La o centrare 
înaltă, Cămătaru preia cu 
capul, Cavai e prins pe 
picior greșit. Gata-gata să 
fim egalați.

...Victorie ! în min. 90, 
cînd noi jucam în 10 oa_

meni, Băluță primește o 
centrare și de pe dreapta, 
singur cu Lung ne ușurea
ză inimile : 3—1.

Așadar, iată că, în fața 
unei echipe de prestigiu, 
formația noastră a reușit 
un meci frumos, . plăcut, 
viu aplaudat dc cei ve_ 
niți cu drag pe stadion, 
pînă în min. 78, cînd, ie
șiri nesportive au alterat 
calitatea jocului. A fost 
nevoie de mai multe car
tonașe galbene, de 3 car
tonașe roșii, pentru Bel_ 
deanu (după 3 minute de 
joc), Stoinescu (discutabil) 
și... Bălăci (surprinzător, 
după ce a fost aplaudat la 
intrarea în teren). A 
fost o victorie pe deplin 
meritată în fața 11-lui cra_ 
iovean, în care au 
evoluat ieri nu mai pu
țin de 11 internaționali A, 
dovedind că voința, ar
doarea de a lupta pentru 
culorile clubului pot în
vinge prejudecățile. Este, 
și vrem să subliniem a. 
ccst lucru, o confirmare a 
faptului că, atunci cînd 
se dăruiesc băieții noștri 
sînt în stare de rezultate 
de performanță care pot

să_i afirme în socccrul ro
mânesc.

Așa trebuie !
Deosebită, atmosfera de 

sportivitate din tribune, 
încurajarea ambelor echi
pe, aplaudarea fazelor de 
fotbal curat au caracterizat 
un meci în care fair-play_ 
ul (doar pînă în min. 78) a 
fost nota dominantă.

Jiul Petroșani : Cavai
— P. Grigore, Vasile Popa, 
Vizitiu, Neagu — Dina, 
(Muia), Varga — Dosan, 
Șumulanschi, Stoinescu, 
Băluță.

Corect arbitrajul lui 
Cristian Teodorescu.

Mircea BUJORESCU

REZULTATE TEHNICE ; F.C.M. Brașov — Poli 
Timișoara 4—0 ; F.C. Constanța — Steaua 0—1 ; Pe
trolul Ploiești — S.C. Bacău 3—2 ; F.C. Argeș — F.C. 
Bihor 2—0 ; C.S. Tirgoviște — Dinamo 1—1 ; Jiul 
Petroșani — Univ. Craiova 3—1 ; Corvinul Hunedoara 
— Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; Sportul studențesc — 
A.S.A. Tg Mureș 3—1 ; F.C. Olt — Politehnica Iași 
1—0.

clasamentul

1. Dinamo București 31 16 13 2 58—24 45
2. Univ. Craiova 31 19 5 7 58—23 43
3: Sportul stud. 31 17 8 6 44—24 42
4. F.C. Argeș 31 17 5 9 47—29 39
5. Steaua 31 12 10 9 42 36 34
fi. Corvinul Hunedoara 31 12 8 11 41—32 32
7. F.C. Olt 31 13 5 13 42—30 31
8. Jiul Petroșani 31 11 8 12 32—42 30
9 A.S.A.' Tg. Mureș 31 11 7 13 34—36 29

10 C.S. Tirgoviște 31 9 11 11 33—39 29
11. Poli. Iași 31 9 10 12 30—34 28
12 S.C. Bacău 31 11 6 14 36—42 28
13. F.C. Bihor 31 10 8 13 50—57 28
14 Chimia Rm. Vîlcea 31 10 7 14 28—37 27
15 î .C.M Brașov 31 10 7 14 35—45 27
16. Petrolul Ploiești 31 12 3 16 32—54 27
17. Poli. Timișoara 31 8 5 18 31—60 21
18. F.C. Constanța 31 6 6 19 28—57 18

chi îl „bale“ pe Lung și mingea zguduie bara...Minutul 2: Șuinulans
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal 
secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

Ceremonia sosirii

ACTUALITATEA tH LU/ME
Bel.qrad

Sesiunea U.N.C.T.A.D.

începerea convorbirilor 
oficiale (Urmare d'm pag. 1)

(Urmare din pas i

respectiv ale Congresului 
al XVin.lea al P.P.R.M. 
S-a subliniat că realizările 
obținute de cele două țări 
in edificarea noii orînduiri 
reprezintă o contribuție la 
Întărirea forțelor socialis
mului, la cauza păcii, des
tinderii și progresului.

A fost relevat faptul că 
relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Populară Mon
golă cunosc o dezvoltare 
continuă, pe multiple pla
nuri. în același timp, s_a 
apreciat că există posibili
tăți și condiții favorabile 
pentru o dezvoltare și
mai largă a acestor rapor. 
porturi — îndeosebi a
schimburilor economice — 
potrivit intereselor și as
pirațiilor țărilor și popoa
relor noastre. A fost ma
nifestată, de ambele părți,

Vizită protocolară
Tovarășul Yumjaaghiin 

Țedenbal, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, 
și tovarășa A.I. Țedenbal. 
Filatova au făcut, marți 
după-amiază, o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, 
ia Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Yum
jaaghiin Țedenbal, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popu_ 
lor al Republicii Populare 
Mongole, și a tovarășei 

dorința dc a se valorifica 
cit mai eficient posibilită
țile existente, în vederea 
aprofundării colaborării 
pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural 
și in alte sfere de activita
te, dintre România și Mon
golia.

S_a subliniat că promo
varea susținută a relațiilor 
româno-mongole este în 
folosul și spre binele țări
lor și popoarelor noastre, 
al progresului și prosperi
tății lor și, totodată, slu
jește cauza generală a so
cialismului, colaborării și 
păcii.

A început, de asemenea, 
un schimb de păreri în 
legătură cu principalele 
probleme ale vieții inter
naționale — schimb care 
va fi continuat în urmă
toarele runde de convorbiri.

Convorbirile se desfășoa
ră într_o atmosferă de 
prietenie, de deplină înțe
legere și stimă reciprocă.

nia, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi 
conducători de partid și de 
stat au avut un prim 
schimb de păreri premer
gător convorbirilor oficiale, 
care s-a desfășurat într-o 
ambianță caldă, priete
nească, în spiritul priete
niei și stimei reciproce ce 
caracterizează raporturile 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

i ii e si
Anastasia Ivanovna Țeden- 
bal-Filatova.

Au luat parte persoane 
oficiale române și mongole.

în timpul dineului, des
fășurat într.o atmosferă 
caldă, prietenească, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal au 
rostit toasturi.

Urmărite cu deosebit in
teres și subliniate cu a_ 
plauze, toasturile au fost 
marcate în mod solemn, la 
terminarea lor, de intona
rea imnurilor de stat ale 
Republicii Populare Mon
gole și Republicii Socialiste 
România. 

ția de partid și de stat a 
R.P. Mongole a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal a fost salutat cu 
multă căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul
Yumjaaghiin Țedenbal
și-au strîns îndelung mîi- 
nile, s_au îmbrățișat prie
tenește.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a urat, la rîndul său, un 
călduros bun sosit în ța
ra noastră tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adre
sat, de asemenea. urări 
de bun venit tovarășei 
Anastasia Ivanovna Țe- 
denbal-Filatova.

Au venit să_i întimpine 
pe înalții oaspeți din. Mon
golia tovarășul Constantin 
Dăscălescu, alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Mon
gole și Republicii Socialis
te România.

în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal. to
varășei Elena Ceaușescu și 
tovarășei Anastasia Iva
novna Țedenbal-Filatova. 
buchete de flori.

Numeroși bucureștcnî 
veniți pe aeroport- să_i în

La Muieul Colecțiilor de artă
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa A_ 
nastasia Ivanovna Țeden
bal-Filatova, au vizitat, în 
cursul după_amiczii de 
marți, Muzeul Colecțiilor 
de artă al Republicii So
cialiste România, presti
gios așezămînt cultural 
bucurcștean, meat din ini
țiativa secretarului gene
rai al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu

Cu prilejul vizitei s.au 

timpine pe oaspeții mon
goli au făcut o caldă ma
nifestare de prietenie ce
lor doi conducători de 
partid și de stat.

Ospitalitatea cu care au 
fost primiți solii Republi
cii Populare Mongole, ma
nifestările pline de căldu
ră ale bueureștcnilor au 
demonstrat încă o dată, 
dorința poporului român 
de a dezvolta colaborarea 
și conlucrarea dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, dintre cele 
două țări și popoare, atît 
în planul raporturilor bi
laterale, în construcția so
cialistă, cît și pe plan mon
dial, în lupta pentru pace 
și înțelegere în lume.

în aplauzele entuziaste 
ale celor prezenți, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Anastasia I_ 
vanovna Țedenbal-Filato
va au părăsit aeroportul 
în mașini escortate de mo- 
tocicliști.

La poarta de intrare în 
Capitală — Piața Scînteil, 
pe marile artere ale Bucu- 
reștiului, în Piața Aviato
rilor mii de locuitori au 
venit să salute pe condu
cătorul partidului și statu
lui nostru, pe solii poporu
lui mongol.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au răs
puns cu multă căldură ma
nifestărilor prietenești a_ 
dresate din mulțime.

La reședința oficială, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Yumjaaghiin Țedenbal 
s-au întreținut într-o at
mosferă caldă, prietenească.

parcurs principalele săli, 
ce reunesc prețioase lu
crări de pictură, sculptură 
și grafică, piese de cerami
că, porțelan și sticlă, țe
sături. scoarțe și covoare 
românești, obiecte de artă 
decorativă europeană și o- 
rientaiă,

La încheierea vizitei, to
varășa Anastasia Ivanov
na Țedenbal-Filatova și-a 
consemnat impresiile în 
cartea de onoare a muzeu
lui.

BELGRAD 14 (Agerprcs). 
Una din ideile importante 
care s_au regăsit în dis
cursurile rostite în ultime
le ședințe ale sesiunii dc 
la Belgrad a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare a 
constat în aprecierea că 
UNCTAD—VI constituie 
un prilej ce nu trebuie 
pierdut în cadrul eforturi
lor vizînd restructurarea 
relațiilor economice și co
merciale internaționale. 
Vorbitorii au reamintit că 
intri scopurile acestei se
siuni a UNCTAD figurea
ză și operarea de schim
bări fundamentale în sis
temul și practicile comer
țului internațional. De
altfel, necesitatea restruc
turării și a îmbunătățirii 
procedurilor și sistemului 
de funcționare a fost 
subliniată și în legătură cu 
activitatea instituțiilor fi
nanciare internaționale, 
astfel încit reformele pro
puse să aibă drept rezul
tat creșterea serviculor

o MOSCOVA. La Mos
cova au început marți lu
crările Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. — informează a_ 
genția TASS. Plenara a 
fost deschisă de Iuri An
dropov, secretar general 
al C.C. al PC.U.S. Rapor
tul intitulat „Probleme 
actuale ale activității ideo
logice și politice de masă 
a partidului" a fost pre
zentat de Konstantin Cer- 
ncnko, membru al Birou
lui Politic, secretar al 
C.C al P.C.U.S.

• GENEVA. La Geneva 
a avut loc, marți, o ședin
ță plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. partici
pante la negocierile pri
vind limitarea și reducerea 
armamentelor strategice, 
în aceeași zi — informea
ză agenția TASS — a a_ 
vut loc și o ședință ple
nară a delegațiilor la tra
tativele dintre U.R.S.S si 
SULA, privind limitarea 
armamentelor nucleate in 
Europa.

» PARIS. De la începu
tul anului și pîn'ă în pre
zent, prețurile cu amănun
tul au crescut. în Franța, 
în medie cu 5 la sută. Po
trivit datelor sindi ițelor, 
citate de agenția TASS, 
în ultimele 12 luni ritmul 
dc creștere a prețurilor in 
țară a fost do 10 la sută. 
Deosebit de mult s-au 
scumpit produsele ali
mentare, în primul rînd 
fructele și legumele 

și a asistenței acordate ță
rilor in curs de dezvoltare.

De la tribuna sesiunii 
s-a relevat că, in pofida 
dificultăților cu care se 
confruntă mai ales țările 
în curs de dezvoltare cu 
venituri și resurse naționa
le reduse, instituțiile fi
nanciare internaționale sau 
particulare au servit mai 
degrabă interesele unei 
minorități de țări dezvol
tate. Iar poziția țărilor lu
mii a treia s-a deteriorat 
și mai mult, veniturile lor 
diminuîndu-se odată cu 
scăderea exporturilor. cu 
creșterea datoriilor exter
ne, cu sporirea dobînzilor 
și ratei inflației pe plan 
mondial. în discursuri s_a 
recomandat încheierea de 
urgență, pe calea dialogu
lui la nivel global, a unor 
acorduri care să reglemen
teze situația schimburilor 
de mărfuri și să ducă la 
aplicarea preconizatului 
fond comun pentru stocu
rile dc mărfuri.

a MADRID. Un tablou 
inedit semnat de marele 
pictor spaniol Goya a fost 
descoperit la Zaragoza • 
transmite agenția EFEA 
Pinza, măsurînd 50 pe 330 
cm. îl reprezintă pe cele
brul pictor la vîrsta de 46 
de .'ini. Tabloul este datat 
30 aprilie 1792.

• TOKIO. Manevrele 
militare a|T>erivaue denu
mite codificat „Valiant 
Blitz — ’83“, care au înce
put la 4 iunie în arhipela
gul nipon Okinawa s_au 
încheiat, relatează agenția 
France Presse. La aceste 
manevre, care au fost prin
tre cele mai ample efec
tuate de S.U.A. în Japonia 
după cel de_al doilea răz
boi mondial, au participat 
20 de nave militare in
clusiv portavionul ..Mid
way", 230 de avioane și 
30U00 dc militari

• HAGA. într.o scri
soare publicată la Utrecht, 
episcopii olandezi se pro
nunță împotriva armelor 
nucleare și a amplasării 
unei noi generații de ra
chete nucleare cu rază 
medie dc acțiune pc con
tinentul europesr — in
formează agenția France 
Press. Semna arii scrisorii 
sub. miază că .întreaga so
cietate poartă răspunde
rea in ce privește proble
ma armamentului nuclear" 
și condamnă cu hotărire 
utilizarea armele : nucleare.

nă.
, 16,30 Cînt și joc de bu

curie.
* 16,55 Viața culturală.
• 17,20 Tribuna experien

ței: Pasiunea înnoi
rii.

.1 17,40 Tragerea pronoex- 21,15

Ipres.
17,50 1001 de seri.

| 20,00 Telejurnal. 22,30

Actualitatea econo- I 
mică. li
„Țara mea de dor“. j 
Emisiune literar. | 
muzical-coregrafică j 

O pagină memora- J 
bilă în lupta cornu- . 
niștilor, a forțelor I 
democratice împo_ • 
triva fascismului. î 
50 de ani de la cre_ | 
arca, din inițiativa < 
P.C.R., a ComitetU-, I 
Iui Național Anti
fascist.
Film artistic. Ge- I
lozie. Premieră pe 
țară.
Telejurnal.

Cariera Cimpu lui Uleag
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

— maiștri minieri

Condițiile sînt cele prevăzute de Legea nr. 
12/1971 și Legea nr. 6/1977.

Informații suplimentare la sediul carierei 
Cimpu lui Neag.

Mica pubiicitate
VÎND Wartburg 312. .sta

re perfectă, Aleea Poporu
lui, bloc 3/30, Petroșani. 
(646)

VÎND motocicletă „Sim_ 
son", Polgar Ioan, Lupeni, 
strada Minerilor nr. 1. (647)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pc 
humele Ciobanu Dorel, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (648)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tănase 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Petrila. 0 declar nulă. 
(649)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baneti 
Ileana, eliberată di I.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(651)

BEGI Carol, anunță 
scoaterea la licitație în 16 
iunie, ora 9, a două gar
nituri de mobilă („Victor" 
și „Bucin"). Adresați, stra
da 8 Martie, 42/21, Fatrila. 
(650)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mezei 
Adalbert, eliberată dc l.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)
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