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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol

ȚĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE I încheierea convorbirilor

Să înlăptuim indicațiile secretarului general al partidului !

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI 
un obiectiv care necesită 
preocupări mai susținute

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, s.au reîntîlnit, 
vineri dimineața, la Pala
tul Consiliului de Stat cu 
tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președin

tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole și 
cu tovarășa Anastasia Țe- 
denbal.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
rezultatele convorbirilor a_ 
vute, față de înțelegerile 
la care s_a ajuns cu acest 
prilej, manifestindu-și de
plina convingere că ele vor 
contribui la amplificarea

relațiilor de prietenie șî 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Mongo
lă, la extinderea cooperă
rii economice, tehnico.-știin_ 
țifice, culturale și în alte 
domenii, în folosul ambe
lor țări și popoare, al pro_

(Continuare în pag. a 4-a)

într-o discuție purtată 
cu cîteva zile în urmă, 
directorul minei Uricani, 
ing. Carol Schreter, pre- 
ciza că una din cauzele 
subiective care au condus 
la nerealizarea sarcini
lor de plan o constituie : 
„Disciplina, care nu este 
încă Ia nivelul dorit". 
Cum s-a acționat și ce 
urmează să se întreprindă 
pentru îmbunătățirea stă
rii disciplinare la I.M. 
Uricani ? Este întrebarea 
cu care am început dis
cuția ce am avut-o cu 
președintele comitetului 
de sindicat de la mina 
Uricani, Ioan Stoi, și â_ 
ceasta deoarece sindica
tul minerilor este orga
nizația de masă care tre
buie să contribuie în 
mod substanțial la întă
rirea disciplinei avînd la

I. M. Lupeni

însemnate pîusuri, prin depășirea 
productivității muncii

Eforturile deosebite ale 
.olectivului celei mai mari 
întreprinderi miniere din 
bazin, I. M . Lupeni, s-au 
materializat în zilele a- 
ccstei săptămîni prin redu
cerea cu aproape 1000 de 
tone a minusului înregis
trat după prima decadă a 
lunii. Cele mai rodnice re
alizări în această perioadă 
au continuat să le obțină 
colectivele unor sectoare 
fruntașe ale întreprinderii, 
care înregistrează astfel în
semnate plusuri de extrac
ție. Locul I după cantita
tea de cărbune cocsificabil 
extrasă în această lună pes
te prevederi îl ocupă sec
torul III al minei, colectiv 
care raportează o depășire

La nreparația Petrila, continuă numărătoarea inversă

Se lucrează
întreaga zonă a extinde

rii și modernizării pre_ 
parației din Petrila cunoaș
te zi și noapte o animație 
deosebită. în noaptea din
tre 16 și 17 iunie au fost 
prezenți la datorie 92 de 
constructori de la I.C.M.M. 
Petroșani, muncitori, maiș
tri, subingineri și ingineri 
de la I.P.C.V.J. și I.M.S.A.T. 
București. De la cota zero 
la + 32 m, pe liniile teh
nologice I și II, echipele 
de mentori și constructori, 
specialiștii probelor de 
rodaj au executat un vo
lum impresionant de iu- 

dispoziție un număr va
riat de metode și mij
loace de acționare, de 
impulsionare a acestei 
activități.

— Este foarte adevărat 
că la cauzele obiective

Acțiunea 
COCS ‘33
care au condus la acu
mularea unui minus des
tul de mare în această 
lună la mina noastră, 
cauze obiective care nu 
pot fi trecute cu vederea 
se adaugă și indisciplina 
care se mai manifestă în 
unele domenii de activi
tate — recunoaște pre
ședintele sindicatului. Aș 

a sarcini.or la zi de peste 
5 500 de tone. îi urmează 
colectivele sectorului . ca
rieră al minei, cu 1 828 de 
tone extrase peste plan, și 
sectoarelor V și IV. De su
bliniat în context și apor
tul în creșterea producti
vității muncii al sectorului 
III, unde nivelul mediu al 
acestui indicator în abataje 
depășește 15 tone/post, în 
condițiile extragerii între
gii producții din abataje 
dotate cu complexe meca
nizate de susținere și tăie
re. Remarcabile, prin con
stanța și nivelul realizărilor 
zilnice sînt eforturile de
puse de brigăzile sectorului 
cum sînt cele conduse de 
Mihai Blaga și Matyus La- 
szlo.

intens și la
crări. Echipa lui Ilie Știu- 
că a montat un motor Ia 
banda 331 în cursul nopții. 
Șeful de echipă a plecat 
=pre casă la ora 4 diminea

ța, iar a doua zi la ara 
a revenit pe șantier. Oa 
menii din echipa condusă 
de Remus Bi.-,.i lucra 
la etanșări la obiect ' u) 10! 
de pe linia I. La linia a 
11-a de preparare montorii 
din subordine* lui Petrt 

începe cu desele defec
țiuni electromecanice, și 
aceasta pentru că nu se 
acționează întotdeauna 
preventiv existînd defi
ciențe în sistemul de în
treținere a utilajelor. U_ 
neori personalul electro
mecanic tratează super
ficial unele operațiuni 
care ulterior se „răzbu
nă" ca de exemplu com
pletările cu ulei sau pur 
și simplu stringerea unor 
șuruburi. Dar nu trebuie 
uitat că de multe ori ne 
creează greutăți și calita
tea slabă a unor piese 
de schimb și subansam. 
ble.

Interviu realizat de 
Dorin CI1EȚA
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Sesiune ce comunicări științifice
Ieri, 17 iunie, a început la Petroșani in sala Ca- ț 

sei dc cultură, sesiunea de comunicări științifice cu ; 
tema „Tehnici și tehnologii pentru creșterea pro
ducției de cărbune și valorificarea superioară a căr
bunelui la minele din Valea Jiului" manifestare

1 organizată de I.C.P.M.C. Petroșani. Expunerea lu- 
î crărilor se face în sistem POSTER. După comuni- i 
| cările în plen, sesiunea se va desfășura pe 3 sec- i 
i țiuni si anume : secțiunea I : TEHNICI ȘI TEIINO. i 
i LOGI1 DE EXPLOATARE ; secțiunea a Il-a : PRE- î 
I PARAREA ȘI VALORIFICAREA CĂRBUNELUI si î 
î secțiunea a HI_a : MECANIZAREA SI AUTOMATI. î 
| ZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE.

Pe lîngă specialiștii I.C.P.M.C. vor prezenta lu_ 
î crări cadre didactice dc la Institutul de mine din 
; Petroșani, specialiști de la C.M.V.J. si întreprinderi 
j miniere, I.P.S.R.U.E.E.M., I.C.I.T.P.M.L. Craiova, de 
i la alte întreprinderi și instituții cu profil minier din \ 
i țară. (D.G.)

a 11-a linie
Albu au asamblat jgheabu
rile pentru elevatorul 207. 
Echipele conduse de Jugă_ 
naru, Ratz, Birlad, Szabo, 
Gruian, Moroz, Boboc, Lo- 

zia au efectuat, de asem: - 
nea, importante lucrări de 
care depinde urgentarea 
punerii în funcțiune a li
niilor tehnologice.

Supravegherea și asis
tența tehnică de speciali
tate au fost asigurate pe

Semnarea documentelor oficiale
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hu_ 
ral Popular al 
Republicii Populare Mon

Adunare populară consacrată 
prieteniei româno-mongole

Vizita oficială de priete
nie pe care a întreprins-o 
în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui

tehnologică
schimbul de noapte de 
ing. Andrei Ianăș, sing. 
Constantin Coman, Alexan
dru Ișvanoni, Wilhelm 
Schnider. Pentru tehnicie
nii și inginerii din partea 
beneficiarului, ing. Marin 
Ilcea și Gheorghe Stăncu- 
lescu, sing. Gabriel Kan- 
dut maiștrii Eugen Magda 
și Constantin Ioniță nu 
mai există nici o clipă de 
odihnă. Zeci, sute de utila
je și angrenaje trebuie să

Viorel STRĂUȚ
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gole, au semnat, vineri di
mineața, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc 
la Palatul Consiliului de 
Stat, Tratatul de prietenie 
și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România 
și Republica Populară Mon
golă.

După semnare tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yum
jaaghiin Țedenbal și-au 
strins mîiniie călduros, s-au

IIural Popular al Republi
cii Popuare Mongole, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, s-a în
cheiat vineri, la București, 
printr-o adunare populară 
consacrată prieteniei ro_ 
mâno-mongole.

La sosire în Sala Palatu
lui Republicii, care a găz
duit adunarea, cei doi con
ducători de partid și de 
stat au fost întîmpinați cu 
deosebită însuflețire, cu

la sfîrșit de săptămînă
• Astă-seară, la ora 18, 

Casa de cultură din Petro
șani aparține elevilor Li
ceului industrial din Petri
la.

• La clubul oindicatelo’ 
din Lonea, la ora 18, are 
loc o dezbatere pe tema 
„Din gîndirea filozofică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu — Forțele mo

Fructuos dialog de lucru între ing. Victor Bolo- 
sin, șeful sectorului III de la I. M. Lupeni și briga
dierii Costică Ene și Mihaâ Blaga.

Foto : Șt. NEMECSEK

îmbrățișat cu prietenie.
In încheierea ceremoniei, 

s-a ridicat o cupă de șam
panie pentru întărirea con
tinuă a prieteniei româno- 
mongolc, pentru amplifica
rea și dezvoltarea colabo
rării dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, 
în folosul și spre binele 
lor, al cauzei generale a 
socialismului și păcii in 
lume.

puternice aplauze și uralc.
In aclamațiile asistenței, 

în prezidiu au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Yumjaaghiin Țedenbal, 
tovarășele Elena Ceaușescu 
și Anastasia Țedenbal, to
varășul Constantin Dăscă- 
lescu, alte persoane ofi
ciale române și mongole.

(Continuare în pag. a 4-a)

trice ale progresului social 
în epoca contemporană".

• La Uricani, ora 10, în 
sala mică a Casei de cul
tură, în cadrul Amfiteatru
lui artelor, este programa
tă o dezbatere pe tema 
„Chipul femeii în arta

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3_a)



2 Steagul r o j o S1MBATĂ, 18 IUNIE 1983
£i

*r

r (Urmare din pag. 1)

Pe șantierul noilor obiective
econoinico-sociale din Aninoasa

Constructori deciși
să-și respecte cuvîntuî

unele 
nu

la șut 
o 

mare 
modi-

O mină de oameni har
nici din cadrul l.C.M.M. 
Petroșani lucrează cu re
zultate bune la cele pa
tru obiective de investi
ții din Aninoasa. Despre 
aceste construcții și sta
diul lor de execuție am 
primit relații de la șeful 
de lot Ion Săninoiu și 
maistrul Gheorghe Dumi
tru, coordonatorul șantie
rului care ne_au dat 
lății :

— Noi, constructorii 
la lotul Aninoasa, a’.n 
tacat patru lucrări
mare importanță. In in
cinta minei executăm trei 
dintre cele patru cons
trucții. E vorba de o cen
trală termică modernă 
care va asigura agentul 
termic și apa caldă nec- 
sară celor ce muncesc 1 ,i 
această u tilate minieră 
un turn de răcire și o 
.remiză p.c i. Lucrările la 
centrala termică au 
începute în martie 
trecut pe un teren 
dentat, așa că ne-a 
de furcă nu glumă.

— Care este ritmul 
crărilor ?

— După terminarea 
crărilor de excavare 
executat zidul de sprijin, 
iar acum lucrările au a_ 
vansat fiind realizate în 
proporție de ăO la sută 
din’ întregul volum. Au 
mai fost ridicate cele do
uă coșuri de fum, zidurile 
exterioare, s-au montat 8 
cazane 
munci 
intens,
cembrie a acestui an lu
crarea va fi terminată.

Și la turnul de răcire 
putem afirma că avem 
create toate condițiile ca 
lucrarea să fie predată in

de
a- 
de

fost 
anul 
acei- 

dat

]u_

ș. a. Dacă 
în același 

în luna

se va
ritm 
de_

termenul stabilit, adică în 
luna iulie din acest an. 
Acum se pregătește gli
sarea. Concomitent cu a. 
ceste două lucrări, exe
cutăm și noua remiză 
p.c.i. Deși acest obiectiv 
a fost atacat doar în lu_ 
na martie, avem de exe
cutat g0 la sută din vo
lumul lucrărilor și dorim 
s-o predăm în luna a_ 
coasta, așa cum se pre
vede în grafic.

Cea mai mare lucrare 
este insă construirea blo
cului B cu două tronsoa
ne și 53 apartamente, ce 
va întregi zestrea de lo
cuințe a comunei Ani
noasa. Aici lucrările au 
început în luna ianuarie 
din acest an. La tronso
nul 1 acum se lucrează 
la finalizarea ultimului 
etaj. Avem create condiții 
ea acest tronson să 
predat în 
decadă a 
tronsonul 
executate
70 la sută

fie 
cea de_a doua 
lunii iulie. La 
II lucrările sint 
în proporție de 

în luna sep
tembrie din acest an și 
acest important obiectiv 
social va fi dat în folo
sință.

Cînd am vizitat cele 
patru puncte de lucru, 
echipele conduse de Dj 
mitru Todorașcu, Tiber, u 
Kovacs, Vera Kafira, Ioan 
Turaehe, Vasile Codrca. 
nu și loan Chițu, mun
ceau de zor, așa cum le 
stă bine unor construc
tori care lin să-și 
pecie cuvîntuî dat. 
lucru depinde insă 
modul în care 
Petroșani va asigura for
ță de muncă : mai mulți 
zidari pe șantier.

res_ 
Acest 
și de

l.C.M.M.

concediu
puțin absențele 
Această situa- 
obiectul a nu_ 

cadrul 
cu 

din

des-

— Acesta ar fi un as
pect al indisciplinei..,
— Așa este 1 I n 

zile se înregistrează 
meroase absențe de 
și cauzg principală 
constituie nVimăru] 
de zile de 
cal și mai 
nemotivate, 
ție a făcut
meroase analize în 
întreprinderii, dar și 
conducerile spitalelor 
Lupeni și Petroșani.

— Ce concluzie s_a
prins din aceste analize ?

— într.o oarecare mă
sură, cred că șî_au însușit 
și dînșii punctul nostru 
de vedere și anume că, u- 
neori, se exagerează cu nu
mărul de zile de concediu 
medical acordat. De fapt 
numărul cel mai mare de 
zile de concediu medical îl 
acordă policlinica din Lu
peni. Nu avem nimic de 
reproșat din acest punct 
de vedere dispensarului 
întreprinderii și spitalului 
din Lupeni.

— Deci, părerea dum
neavoastră este că policli
nica 
prea 
cedii

re rea

din Lupeni acordă cu 
multă ușurință con- 
medicale ?
Da. Aceasta este pâ
inea.

— Tovarășe președinte, 
pînă acum ați punctai u_ 
nele cauze a căror rezolva
re depinde de persoane 
sau instituții din afara 
întreprinderii. Am dori să 
prezentați modul in care 
ați acționat dumneavoas
tră, comitetul sindicatului, 
birourile grupelor sindicale.

— Comisiile de discipli
nă de la nivelul întreprin
derii și sectoarelor au în_

— Tovarășe președinte, 
ne.ar interesa mai mult ce 
veți întreprinde pentru 
îmbunătățirea eficienței ac
țiunilor decît numărul 
acțiunile in sine.

— Cea mai importantă 
cale este întărirea răspun
derii cu care vom acționa. 
Vom insista mai mult pe 
discuțiile individuale chiar 
și în afara unui cadru or
ganizat. Vom intensifica

ac_
Și

respectarea cel >r 8 ore de 
lucru tot prin lege 
stabilită și cu toate 
teu..

este 
aces-

în ultimul timp s-au 
făcut pași însemnați pe ca
lea respectării programu
lui de lucru. Numărul ce
lor in culpă este în scăde
re. Aici un rol important 
revine maistrului și șefului 
formației de lucru, 
sînt oameni care 
cum 6ă întărească

A

întărirea disciplinei

au prezen- 
justificări, 
altele mai

la om, 
mai efi- 
cei care 
vom lua 

vom

treprins vizite la domici
liul celor aflați în conce
diu medical. Unii nu au 
fost găsiți acasă, iar cînd 
au fost întîlniți 
tat tot felul de 
unele obiective, 
puțin obiective.

■— în cazul celor cu jus
tificări „mai puțin obiec
tive", ce măsuri ați luat ?

— în două luni nu 
confirmat plata a 14 
de boală.

— Ce alte acțiuni 
mai întreprins pentru 
tărirea disciplinei ?

— Acțiuni am întreprins 
multe, dar eficiența lor a 
Jăsat de dorit. Astfel...

am
1’oi

ați 
în-

munca de la om 
Cred că este cea 
cientă metodă. Cu 
persistă în abateri 
măsuri foarte aspre,
aplica cu strictețe legea.

— Nu ați făcut-o și pînă 
acum ?

— Drept este că am ju
decat uneori prea mult cu 
sufletul.

— Și o judecată cu „su
fletul" tot in temeiul legii 
trebuie făcută.

— Tocmai de aceea spu
neam că vom aplica mai 
drastic legea.

— Tovarășe președinte, 
pentru că vorbiți de apli
carea drastică a legii,

Dacă 
știu 
dis

ciplina au și rezultate. Așa 
sint formațiile conduse de 
Gheorghe Nistor, Ștefan 
Baciu, Andrei Tokes și 
Victor Mezambrovschi, for
mații care nu au nici < 
6ență nemotivată și 
respectă cu strictețe 
gramul de lucru.

Asemenea abateri 
manifestă mai ales in 
dul personalului 
— electromecanici, 
liști etc.

Sperăm ca prin acțiunile 
pe care le inițiem și răs
punderea cu care vom ac
ționa, indisciplina să nu 
mai constitute o cauză a 
nerealizărilor la mina noas
tră.

o ab_ 
ca re 
pro-

se 
rîn_ 

auxiliar 
semn a -

P.S. Deocamdată, la zi, 
mina Uricani are un mi
nus care depășește 11300 

de cărbune cocsifica-

Se lucrează intens

(Urmare din png. 1) santierului

fie rodate, preluate în ex
ploatare, să li se asigure 
funcționarea ireproșabilă. 
Șeful preparației, ing. Vic
tor Chiaburu nu se des
parte decît arareori de a- 
paratul de radioemisie_re- 
ctpție portativ, prin inter
mediul căruia sînt rezolva- 

prd-

1 Petrila. 
prioritățile 

i lucrări, 
Mai

te „din mers" zeci de 
bleme presante.

La „statul major" 
constructorilor, biroul 
ganîzării de șantier de la 
preparațic îi găsim de la 
primele orc ale dimineții 
pe ing. loan Lăsat, directo
rul l.C.M.M. Petroșani 
ing. Constantin Dincă,

Vasile BELDIE 
corespondent

a

adresate de cei interesați numai la se
diul din Livezeni al unității.

c

c
I
■
i 

e
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■ MAGAZIN DE PREZENTARE
DESFACERE. I.L.F. Dolj a deschis 
piața agroalimentară din Petroșani 
magazin de prezentare și desfacere 
legumelor și fructelor. Pînă ieri, noua 
unitate, nr. 37, a pus in vînzare 13 000 
kg cartofi noi, 3 000 kg roșii de seră, 
6 000 kg 
legături 
tinoarul 
promis 
aprovizionarea papulației din Petroșani 
cu legume și fructe de calitate pe toa
tă perioada verii.

castraveți, 4 000 kg varză, 
morcovi și 2 000 kg ceapă.
magazinului, Ion Cămin, 

o contribuție substanțială

g A FOST REDESCHIS magazinul 
de prezentare și vînzare a produselor 
realizate în atelierele cooperativei „Uni
rea" din Petroșani. Pentru cei ce nu cu
nosc-, amintim că magazinul se află pc 
strada Republicii, lingă Agenția de vo
iaj, și oferă spre vînzare, între altele, 
diverse modele de lenjerie de pat, 
ne din piele și înlocuitori, șepci 
piele, diferite confecții din textile 
tru bărbați, femei și copii.

3 UNITĂȚILE DE CONFECȚII 
Petroșani și Petrila ale aceleiași coope
rative sini aprovizionate cu o gamă bo
gată de materiale pentru confecții — spe
cifice sezonului cald — pentru bărbați, 
femei si copii. (T.V.)

hai-
din

pen-

din
i

ful
Sint stabilite | 
pe obiective și 
pentru schimbul I. 
sint d& executat unele lu
crări de construcții_finisa_ 
je interioare, montaje 
utilaje pe linia a 11-a 
preparare, remedieri și 
daje la utilajele de pe 
nia I. în schimbul 1 
ieri, și-au' reluat lucrul 
la cota zero la
310 constructori, 
liști electroniști i 
de la I.M.S.A.T 
reprezentanți ai 
rului. Se depun i 
danii pentru i 
punerii în funcțiune a pri
mei linii de preparare a 

paralel 
ritm 

intens 
a celei

32 
specia-’ 

mentori 
București, 
ben oficia, 

mari stră_ 
urgentarea

și

Vedere citadina din cel mai populat cai tiei 
lașului Vulcan — Corcești. (Foto : Ștefan NEMECSEK)

cărbunelui. Iar in 
se lucrează într-un 
fără precedent de 
la punerea la punct 

doua linii tehnologi- 
O activitate febrilă, 

dar evident marcată de 
precizie și maximă atenție, 
se desfășoară și în 
metrul instalației de 
mandă automatizată, 
probează circuite, blocuri 
de comandă electronică, sub 
îndrumarea nemijlocită a 
inginerilor Aurel Florian 
(șef de lucrare). Sabin Po
pescu și Elian Constantin. 

Numărătoarea inversă, 
premergătoare punerii în 
funcțiune a acestui impor
tant obiectiv economic se 
apropie cu pași verliginoș: 
de momentul final. Pe mă
sura acestui important mo 
ment se mobilizează la lu
cru constructorii și m nitu

peri-
co-
Se

,.LUPUL Iși SCHIMBĂ 
PARUL...

.. dar năravul ba", spu
ne un proverb romanesc, 
care se potrivește de mi
nune în cazul lui 
Balika, conducător 
la T.G.C.L. Pînă 
a avut de trei ori perml. 
sul suspendat pentru con
ducere sub influența 
băuturilor alcoolice, dar 
se vede că nu a învățat 
nimic din propriile-i gre
șeli, deoarece săptămîna 
trecută a fost găsit din 
nou la volan sub influen
ța aceluiași... „balsam". 
Cînd se va lăsa 
ceasta meteahnă ?

Vasile Maioș a 
cat și cl vigilența 
lor de circulație, 
la volan sub influența al
coolului. Credem că cei 
500 de lei plătiți și permi
sul suspendat pe 
luni l-au lecuit.

PERMISE 
DE CONDUCERE, 

ANULATE
Ion Albescu și Ion Vin- 

tescu s-au încumetat să 
se urce la volanul auto
turismelor proprietăți' 
personală în stare avan
sată de ebrietate, primu-

mie, iar 
niic, Mi- 
permise. 
dar legea

spune ultimul cu-

Ștefan 
auto 

acum,

de a-

încer- 
agenți- 
urcînd

trei

lui i s-a stabilit alcoole
mia de 2,62 la 
celuilalt 1,37 la 
liția le_a anulat 
le de conducere, 
iși va 
vini.
RESTRICȚIE DE VITEZĂ

De la podul de 
Sălătruc și pînă la pasa
jul de peste calea ferată 
de la Livezeni. pe stradd 
Republicii s-a stabilit li
mitarea de viteză pentru 
40 km pe oră pentru toa
te autovehiculele. Aviz a_ 
maturilor !

SENS UNIC
Incepînd de ieri, stra

da 23 Agust din Petroșani 
are un singur sens de 
circulație pentru autove
hicule. Se poate circula 
de pe strada V. Roaitâ și 
l.B. Deleanu spre strada 
Cuza Vodă (bariera 
C.F.R.).

★
Duminică. 19 iunie, es

te permisă circulația au
toturismelor proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație ;.t miliției 
municipiului Petroșani

peste

v

■ AUTO-MOTO. Unitatea de reparații 
auto-moto nr. 44 a cooperativei „Uni- 
rea“ — Petroșani s_a mutat complet la 
Livezeni. Solicitările de reparații vor 1'i

c

URS DE PRESE- 
LECȚIE. Patru pionieri de 
la Școala generală nr. 1 
Petroșani — secția artă 
— participă astăzi, la Deva, 
la o preselecție în vederea 
participării la concursul 
național al școlilor și li
ceelor de artă „Ciprian Po. 
rumbescu", caro va avea 

j loc în iulie, la Suceava. 
I (MB.)

• FOTBAL Simpatiza- 
| ta echipă de fotbal Minerul

I 
I

I
I
I

.sărit 
ultimul 

în al 
al 

de a- 
gola- 

de 
doua 

caz 
pro-

Lupeni arc de „i 
minică, ora 11, 
„hop" din divizia C 
doilea eșalon valoric 
țării. Ținînd seamă 
vansul de puncte și 
verajul ce_i desparte 
Explorări Deva — a 
clasată din serie, în 
de victorie pe teren 
priu cu Minerul Aninoasa, 
Minerul Lupeni se poate 
considera în divizia B, in
diferent de rezultatele din 
ultima etapă. In aceeași zi 
și oră are loc și meciul 
dintre divizionarele C Mi
nerul Știința Vulcan — U_

nirea Alba lulia. în deschi
dere, meciurile de juniori. 
(D.C.)

• ÎNTÎLNIRE LITERA
RA. Un grup de membri 
ai cenaclului literar „Rit
muri" din Deva s-au intîl- 
nit miercuri, 15 iunie a.c., 
cu ostașii companiei de 
pompieri din Petroșani. Au 
prezentat poezii și proză 
loan Vasiu, Valeriu Birgău, 
Dumitru Hurubă și Vasile 
Cojocaru. Lucrările citite 
s-au bucurat de o bună pri
mire. (1. Jitea)

CINECLUBUL
MAF1LM” LUPENI a par
ticipat, ■ în orașul Sibiu, 
la faza republicană a ci- 
necluburilor cu trei pelicule 
de scurt metraj — „Voca
ție" realizat de Nicolae 
Manolescu (responsabilul 
cineclubului) și Oscar Simo- 
nis, „Dar de zbor" de Ti- 
beriu lacob și „Indiscipli- 
nați” de aceiași autori. 
(A.M.)

• CEI MAI BUNI POM
PIERI. S_a desfășurat faza 
municipală a 
formațiilor 
din unitățile

ooncursului 
de pompieri 

economice.

Primele locuri au revenit, 
în ordine, următoarelor 
formații : 1. IM. Lonea și 
l.M Vulcan; 2. l.M. Ani
noasa, „Vîscoza" Lupeni; 
3. l.U.M. Petroșani și 
Uricani. Formațiile 
gătoare ale locului 1 
ieprezenta municipiul 
Iroșani ia faza județeană a 
tencursulHi, care se Va 
desfășuta ia Deva, în luna 
septembrie. (Ioan J.)

• SURORI DE „CRUCE 
ROȘIE" Au absolvit curss, 
rile de 2 ani, înmînîndu- 
li-se diplomele și insignele, 
un număr de 51 tinere fe.

l.M. 
ciști- 

vor 
Pe_

Petroșani
din Petrila, devenind surori 
de „Cruce Roșie”. Buna 
desfășurare a cursurilor pe 
parcursul’ celor 2 ani a 
fost asigurată de dr. Maria 
Halea, la Petrila, și asisten
tele Lucreția Preia și Ma
ria Sîrbu, în Petroșani 
(T.Ț.)

Rubrică realizată de 
Toma ȚAțARCĂ

J
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Pregătiri intense pentru faza republicană
După dui ani d> 

tate neobosită, 
de participări 
bile în fazele orășenești, 
municipală, județeană și 
interjudețeană, formați
ile artistice din Valea 
Jiului sînt în prag de în
cununare a muncii lor, 
prin prezența (sperăm 
la fel de remarcabilă) la 
fazele republicane care 
se vor desfășura în pe
rioada 26 iunie — 17 iu
lie. Concursurile vor avea 
loc în 4 centre de tradi
ție ale vieții culturale : 
Mediaș, Cluj-Napoea. Si_ 

I ulia 
for_ 

desfă- 
eb,-i»â. 

intense, se lu_ 
la ultimele „fini- 

pînă la amănunt, 
a reprezenta cu 

tradițiile eultura- 
Văii Jiului.

activi- 
punctată 
remarca.

în lim- 
limba 

l.u peni, 
edițiile

festival u_

sprijinit ! De fapt de la 
Lupeni nu s.a calificat 
nici o formație, ba chiar 
s-a făcut aprecierea că 
montajul literar a fost 
foarte slab realizat și sur
prinzător promovat pînă 
în această fază. Așadar, 
surprinde neplăcut fap
tul că un oraș cu reale 
posibilități, cu nenumă
rate talente artistice nu 
pășește pe scena finalelor

tuțiilor 
artiștii

ghișoara și Alba 
In această perioada 
mațiile calificare 
șoară o activitate f. 
repetiții 
crează 
saje“, 
pentru 
cinste 
le ale

De curînd, la nivelul 
comitetelor județean și 
municipal de cultură și 
educație socialistă, a avut 
loc o analiză exigentă a 
modului în care formați
ile noastre s-au prezentat

la spectacolul de prese- 
lecție pentru faza repu
blicană, care s-a desfășu
rat în 4 iunie la Casa de 
cultură din Petroșani.

Juriul de la acest spec
tacol a fost neplăcut sur
prins de „căderea" înre
gistrată în activitatea for
mațiilor de teatru 
ba română și în 
maghiară de la 
Adică, dacă in 
precedente ale
lui formația în limba 
română a obținut rezul
tate foarte frumoase, da
că la ultima ediție a fes
tivalului „Constantin Tă- 
nase", de la Vaslui, 6_a 
obținut un merituos pre
miu III, iată eă, acum în 
marea competiție, rezul
tatele nu mai confirmă. 
S_a criticat aspru lipsa 
aportului efectiv din par
tea actorilor profesioniști 
de la Teatrul de stat 
în pregătirea acestei for
mații. Dar, oare factorii 
culturali din orașul Lu
peni au făcut totul să-i 
sprijine pe aceștia ? Ins
tructorul vine să sprijine, 
dar și el trebuie să fie

’iiiiniHiiiiiînniiiiiiiiiini

Festivalul național 
„Cîntarea României”

llllllllltllllllllinilriiiuin

de competiție. Ceea ce în
seamnă că o analiză, 
nivel de oraș, este 
mult decît necesară.

Dar, să 
formațiile 
tru că se 
țele unor

la 
mai

la
Pen-

inten_ 
Este 
mai 

tutu-
tutupor 

insti.

revenim
calificate, 
cunosc exigen. 
faze republica

ne, acum în preajma con
cursurilor. trebuie 
sificate repetițiile, 
necesar un sprijin 
concret din partea 
ror factorilor, a 
întreprinderilor și

nu
la

de unde provin 
amatori. în zilele 

de 26 și 27 iunie, la Me
diaș, prima dintre fazele 
republicane. Din 'Valea 
Jiului vor participa an
samblul folcloric „Parin. 
gul", formația de balet 
contemporan (ale Casei 
de cultură din Petroșani), 
fluierași! de la Jieț, Dea- 
)u Babii și Banița și dan
sul inedit de la Uricani. 
La ansamblu, trebuie pus 
accentul pe mărirea 
mărului de perechi
dansuri, la baletul con
temporan este necesară 
mai multă fiiijă pentru 
efectele de lumină și î_ 
Iustrația muzicală, in ce
ea ce privește formația 
reunită de fluierași, a_ 
ceștia trebuie să fie mo
bilizați în număr cit mai 
mare și să treacă la cel 
puțin 3—4 repetiții, in
tr-adevăr reuniți. Dansul 
inedit de la Uricani a 
fost apreciat ca una din
tre cele mai autentice și 
bine realizată artistic for
mație din Valea Jiului.

La Cluj-Napoea, în pe
rioada 2—3 iulie, Valea 
Jiului va fi reprezentată 
de corul mineresc „Frea
mătul adîncului", de la 
Petrila, fanfara reunită, 
orchestra reunită de mu
zică populară, grupul co_ 
ral_camcral „Armonia" 
al Casei de cultură 
Petroșani și solistul
trumentist de muzică cul
tă, Horațiu Alexandrescu, 
de la Casa de cultură 
Petroșani. Va fi, sigur, 
cea mai grea fază și da
torită zonei în care se 
desfășoară. Și aici mai 
este încă de lucru. Mobi

lizarea corului petrilean, a 
membrilor tarafului, a 
fanfarei (caro mai are de

din 
ins-

lucru pc familii de ins
trumente) sînt preocupări 
care trebuie să intre în 
vederile organizatorilor. 
Nu trebuie să uităm 
oboseala Cruntului, 
concentrarea, în timp, 
concursurilor, 
riența competițională

de 
de 

a 
de expe- 

a 
■ celor alături de care con
curăm.

Și la Sighișoara. în 9— 
10 iulie, 
concurs i 
Brigada 
l.U.M.P. 
al Casei 
Petroșani 
confirme că în 
Jiului există o adevărată 
„școală" a genului. Greu 
se anunță și concursul la 
muzică ușoară, unde gru
purile „Acustic" (Casa de 
cultură Petroșani). „A.G," 
și solistul Nieolae Popa 
(Vulcan) .și „Color" (mina 
Bărbâteni) vor încerca 
să.și dovedească valoa
rea. Ultima fază republi
cană. la Alba lulia, între 
15—17 iulie, la care va 
participa montajul literar- 
muzical-coregrafic „Sete 
de lumină", al Casei de 
cultură din Petroșani, o 
formație de la care aș
teptăm un rezultat fru
mos.

Așadar, peste o săptă- 
mînă, gong în fazele re
publicane ale Festivalu
lui național „Cîntarea 
României". Mai este încă 
timp pentru repetiții,
pentru procurarea vesti. 
mentațiilor necesare, pen
tru a se pune la punct 
o prezență scenică ire
proșabilă. Este de datoria 
tuturor ca Valea Jiului, 
vatră a cărbunelui ro
mânesc, să fie reprezen
tată cu cinste pe scena 
marelui festival al mun
cii și creației „Cîntarea 
României". Succes 1

se anunță un 
destul do dificil, 

artistică a 
și grupul satiric 
de cultură din 
vor încerca să 

Valea

Mircea BUJORESCU
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MINERUL
Drum de coastă mă adaugă 
adincimilor stelate, 
cîntă minerale unde 
și prin trup și in amurg ; 
Mă apropii de legendă 
și legenda mă străbate, 
prin pulsații, ca o mare 
înspre care riuri curg. 
Drum prin mină mă ridică 
albăstrimilor solare, 
cîntă pașii mei prin cercul 
cu sclipiri de diamant ; 
Mă apropii de lumină 
și lumina mă cuprinde 
intru totul, ca o jebră, 
ca un steag, ca un liant.

Maria D1NCA
. •> . -e-

Reverberații
»

■ CORNEL Rl SU, Vul
can ; Versurile pe care ni 
le-ați trimis au un mesaj 
frumos, dar așa cum nc 
scrieți, sînteți conștient că 
„nu au forma care să le 
facă publicabile". Oricum, 
pasiunea dumneavoastră 
(care lucrați de 22 de ani 
in subteranele Vulcanului), 
pentru poezie rămîne un 
lucru frumos. Adrcsați-vă 
cu încredere cenaclului 
„Orfeu" din localitate.

S ZAMECZ IOAN, Pe. 
trila : înțelegem că vreți 
să vă bucurați părinții și 
să vă. încurajați frații, dar 
versurile pe care ni le tri
miteți nu sînt publicabile.

K COSTEL POIANĂ, 
I.M. Livezcni : „V_am scris 
așa, la voia intimplării". 
Cu toate că așa începeți e_ 
pistola dv., noi vă răspun
dem (serios, nu la voia în_ 
tîmplării) că, așa cum vă 
exprimați, „nu se merită

Formația de dansuri inedite de la Uricani, o prezență remarcabilă pe 
scena festiva! lini muncii și creației „Cîntarea Romanici".

i

DUMITRI) DRACTA
Note de lectură

Cti limpide
„Sînt un om in toată 

firea și totuși am niște c- 
moții cumplite", se confe
sează cititorului profeso
rul Haralambie Mușat, e_ 
roul principal din ccl mai 
recent roman scris de o 
mai veche cunoștință a 
iubitorilor de lectură din 
Valea Jiului, Laurențiu 
Cerneț (Primul trimestru, 
Timișoara Ed. Facla, 1933) 

în afara faptului că au
torul a scris un ciclu de 
reportaje literare despre 
minerii din Vale, Lauren
țiu Cerneț, D.D. Ionașcu 
„La un pas de centrul pă- 
mîntului (chipuri și sufle
te din Valea Jiului) ', (Bucu. 
reș'.-, Fd Eminescu, 1975) 
ne-am oprit a’-pra acestei 
cărți din considerație, în 
primul rînd. față de zona 
de investigare a autorului.

Autorul reușește să de
pășească o serie de preju
decăți existente în satul 
Uluca, locul în care este 
autorul repartizat ca pro
fesor de limba română, un 
fel de „loc în care nu s-a 
întâmplat nimic". Spunem 
„un fel", deoarece aici, 
în spațiul oferit desfășu
rării acțiunii sc întîmplâ, 
de la bun început, o luptă 
acerbă a acestuia cu un 
„alter eg->“, Dobrotcscu, 
plecat din școala satului, 
fără de urmă.

P curioasă pendulare 
între real și imaginar re-

între palme
levă fațete - ascunse ale 
eroului, ale colegilor săi. 
ale oamenilor din sat care 
au încă proaspete în min
te toate episoadele colecti
vizării, autorul reușind o 
sensibilă creionare a vieții 
rurale românești. Pe scurt: 
profesorul nostru reușește 
să se detașeze de Dobro. 
tescu, cel rămas în conș
tiința sătenilor, să se im
pună pe plan profesional 
și culmea (!) în numai 17a 
pagini, să aibă aventuri a- 
moroase, să facă investiga
ții de milițian, și, in final, 
să iasă totul în favoarea 
iubirii față de Nora, fiica 
directorului Petraehc. Ast
fel, el depășește condiția 
obișnuită a absolventului 
de facultate (curs fără 
frecvență) printr.o „înăl
țare" față de „altei ego.ul" 
său, la bază iilnd de fapt, 
experiența de viață. Se 
disting personale intere
sante (țăranul Moș Babă, 
Crăciunescu — fost pre
ședinte al ceapeului, pro
fesorul Lae loncscu, Edi_ 
tana, Janina, Nora, etc) 
privite tocmai prin propria 
lor optică de viață. Roate 
că, totuși, ar fi fost mai 
frumos ca autorul să nu se 
fi oprit după primul tri
mestru pe care l_a reme
morat, cu tâmplele între 
palme..

I’roL Ioan Dan B \L.\N

REPERE
(Urmare din pag. 1)

plastică românească". La 
ora 19, în cadrul scrii cul- 
tural-distractive are loc o 
dezbatere sub genericul 
„Tînăra generație — viito- 
rul națiunii noastre socia
liste".

• Consiliul orășenesc al 
pionierilor din Lupeni or
ganizează azi, la ora 15, o 
expunere pe tema „Crește
rea și formarea copiilor pa
triei în spiritul înaltelor 
idealuri ale socialismului 
și comunismului".

• La Aninoasa, conform 
unej bune tradiții, azi la 
ora 13, in sala de apel a 
minei are loc un spectacol 
de muz'i;-.j populară, pen
tru minerii caro intră în 
schimbul II.

® Teatrul de stat „Valea 
Jiului" vă invită astă_sea_ 
ră, la ora 19, să vizionați 
spectacolul cu piesa „Găr
gărița" de Ion Băicșu, o 
comedie de moravuri, cu 
umor suculent care sati
rizează aspecte încă întâl
nite în viața de toate zilele.

• Miinc seară, la aceeași 
oră, spectacolul eu piesa 
„O scrisoare pierdută" de 
l.L. Caragialc. Biletele pen
tru aceste spectacole sc pot 
procura de la casa din ho
lul teatrului, între orele 
10—13 și 17—19,

„Totul pînă ia urmă devine simplu...66
ca 

voca_ 
își 

i în 
rolul 
piesa 

Nicti- 
aur", 

acestui

„nou 
trece 
și-o 

lupte 
să

în urmă cu 27 de ani, 
la 1 octombrie 1956, 
răspuns adevăratei ’ 
ții, Dumitru Drăcea 
începea activitatea 
teatrul nostru, cu 
Necunoscutul din 
de debut a lui I. I 
lescu, „Ceasul de 
Și cum numele 
personaj pare a se fi po
trivit situației de 
venit", prin care 
oricine, dar fără să 
joace, a trebuit să 
ca-n scara premierei 
o dejoace .și acel nume, 
printr.o ironie sau poate 
viclenie a profesiunii, să_l 
răsucească în contrariul 
lui. Pe cît a fost posibil.

Pentru a-1 descrie pe 
Dumitru Drăcea e nevoie 
să te deschizi spre el, nu 
cu mirare și curiozitate, 
ci cu acea rară 
ce Se numește 
Poate să nu-ți 
dar trebuie să 
asculți, să-i asculți 
rea. Și-mi închipui 
regizorii cu care a 
și-au plecat urechea spre 
tăcerea lui semnificativă.

De la roluri de mică 
întindere, care l_au aju
tat să se familiarizeze cu 
scena, cu publicul, să 
cîștige încrederea regi
zorilor, a ajuns într-o zi, 
așa cum era firesc, să i 
se încredințeze roluri de 
întindere, ca Ion din „Nă
pasta" de I.L. Caragiale, 
în regia lui I. Petrovici.

înțelegere 
ascultare, 

vorbească, 
știi să—1 

tăcc. 
că și 

lucrat

Alături de actori de pres
tigiu, ca Ana Colda și 
Gh. lordănescu, unde pu
tea să fie copleșit de ma
sivitatea interpretativă 
acestora, Dumitru 
cea și-a definit și 
țat personalitatea 
ricească. Firescul, 
tul adine învăluit 
dura sufletului, rostii sfă

a 
Dră- 

nuan_ 
acto- 

cuvin, 
în căl-

Of ’

dar fără sfătoșenie,

clasic 
fiind

tos,
de multe ori dureros, dar 
fără dramă, ii dau acto
rului un zimbet de ironie 
părintească.

A interpretat Harpa
gon din „Avarul", inter
pretare care a răsturnat, 
într-un fel, tipul 
de avar, disprețul 
înlocuit cu mila, chinui
tul de febra banilor a 
ajuns să fie un compăti
mit ; în scenă în 
lui Harpagon se 
o cutie cu bani și se miș
cau toate personajele cu 
măști (în acest fel perso.

jurul 
rotea

în 
ajuns 

lui

aproape 
obține. 
perso. 

prin

najul era supus unui joc 
scenic adecvat sensului 
piesei). In „Jocul de-a 
vacanța", in regia lui I. 
Simionescu a interpretat 
pe Bogoiu, în „Io, Mir
cea Voievod" de Dan 
Tărchilă, în regia lui C. 
Dinischiotu, pc Mircea 
Voievod etc. De la acel 
rol de început și pînă la 
ultimele, el a trecut prin 
multe, multe personaje, 
unele schematice și ușoa
re, altele de complexitate 
și masivitate amețitoare, 
ieșind din ce în ce mai 
puțin „în față" și ascun. 
zindu-se mai mult 
„interiorul" lor, a 
și la Paracliserul 
Marin Sorescu.

Comentatorii, 
toți, i-au reliefat 
rea complexității 
najelor interpretate 
simplitate, fapta sa fiind 
de cele mai multe' ori, 
rezultatul intuiției supu
să rigorii rațiunii. „întâi 
ascult personajul — spu
nea el intr-im interviu 
—, apoi încep să-i aud, 
nu cuvintele, ci tăcerea 
— și astfel intru într.o 
comuniune cu el... Pînă 
la un punct urmez regi
zorul, apoi îmi iau o li
bertate căreia mă supun. 
Totul pînă la urmă devi
ne simplu. Dar cît efort 
jți trebuie să te descurci 
în aceasta 1".

Dumitru VELEA t
f
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
in țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal
Adunare populară consacrată 
prieteniei româno-mongole 
(Urmare din pag. 1)

Încheierea 
convorbirilor

(Urmare dÎD pag. 1)

greșului și prosperității lor, 
al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

A fost exprimată convin
gerea că, în spiritul celor 
convenite cu prilejul vizi
tei, România și Mongolia 
vor dezvolta conlucrarea pe 
plan internațional, aducîn- 
du_și contribuția activă la 
soluționarea constructivă a 
problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, la ca
uza socialismului și păcii, 
a destinderii și înțelegerii 
între națiuni.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au relie
fat necesitatea continuării 
dialogului la nivel înalt 
româno-mongol, care are 

o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

Vineri după-amiază s-a 
încheiat viiita oficială de 
prietenie întreprinsă în 
țara noastră la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
se.retar general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, de delegația 
de partid și de stat a Re
publicii Populare Mongo
le, condusă de tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mon
gole.

Prin întreaga sa desfă
șurare, prin documentele 
semnate de către cei doi 
conducători de partid și 
de stat, vizita se înscrie ca

Prezențe românești Lucrările sesiunii UNCTAD
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

— La Institutul de slavis
tică și balcanistică din 
Moscova a avut loc o a- 
dunare consacrată aniver
sării a 50 de ani de la 
crearea Comitetului națio
nal antifascist din Româ
nia. Au luat cuvîntul M. 
D. Erescenko, cercetător, 
candidat în științe istorice, 
și I. Sbarnă, secretar al 
Ambasade; României în 
U.R.S.S.

Vorbitorii au subliniat 
importanța evenimentului 
marcat pentru unirea efor
turilor tuturor forțelor an
tifasciste și antirăzboinice 
din tara noastră, în organi
zarea și conducerea acțiu- 
nilor revoluționare cu ca
racter de masă, fiind rele
vat în context rolul condu
cător al Partidului Comu
nist Român.

Au fost evidențiate în 
mod deosebit participarea 
activă și rolul tovarășului

• PR AGA. După cum 
relatează agenția CTK, la 
Praga a avut loc plenara 
C.C. a! P.C. din Ceho- 
slov i consacrată intro
ducerii accelerate a reali
zărilor științei și tehnicii 
în practică. Plenara a a- 
doptat o hotărîre în aceas
tă problemă.

S_au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Mongole și Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Intimpinați cu deosebită 
însuflețire, cu îndelungi o- 
vații, la adunarea populară 
consacrată prieteniei ro_ 
mâno.mongole au luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

Ceremonia plecării
un eveniment de deosebită 
însemnătate în cronica re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre țările și po
poarele noastre.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal, tovarășele Elena 
Ceaușescu, Anastasia Țe
denbal au sosit împreună 
la aeroport.

Numeroși bucureșteni 
prezenți pe aeroport au sa
lutat cu căldură pe cei doi 
conducători de partid și de 
stat. Ei au dat glas apro
bării poporului nostru, în 
legătură cu noul dialog la 
nivel înalt româno-mon

Nicolae Ceaușescu în con
ducerea Comitetului națio
nal antifascist și Asociației 
tineretului antifascist din 
România.

★
NEW YORK 17 (Ager

pres). — Cu prilejul împli
nirii a 135 de ani de la 
Revoluția de la 1848 din 
țările române, la Biblioteca 
română din New York a 
avut loc o seară culturală 
în cadrul căreia prof. dr. 
Virgil Cîndea, secretarul 
Asociației „România", a ți
nut o conferință cu tema 
„Civilizația românească în 
istoria universală".

Știri din țările
VARȘOVIA 1/ (Agerpres) 

— Se împlinesc 35 de ani 
de la crearea șantierului 
naval „Warski" din Szcze
cin. In această perioadă 
întreprinderea a construit 
385 de nave cu o capaci
tate totală de transport de 
3 584 000 de tone, din ca
re 268 de nave au fost 
destinate exportului.

In prezent, șantierul 
„Warski" realizează o seric 
de nave de cercetări știin
țifice, la bordul cărora se 
află cîte 26 de laboratoare 
pentru explorarea și ex- 

președintele Republicii 
Socialiste România, si to
varășul YUMJAAGHIIN 
ȚEDENBAL, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

Cuvîntările rostite de cei 
doi conducători de partid 
și de stat au fost urmărite 
cu deosebită atenție și vin 
interes, fiind subliniate în 
repetate rînduri cu puter
nice aplauze.

în uralele și aclamațiile 
celor prezenți, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yum
jaaghiin Țedenbal s_au 
îmbrățișat prietenește, au 

gol, satisfacției față de 
rezultatele rodnice al® vi
zitei întreprinse în țara 
noastră de solii poporului 
mongol.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport a prezentat o. 
norul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Populare Mon
gole, în timp ce, în semn 
de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

Tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal și tovarășa A.I. 
Țedenbal și-au luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române venite la ae
roport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la membrii 
delegației de partid și de 
stat a R.P. Mongole.

La scara avionului tova

BELGRAD 17 (Agerpres). 
— La Centrul de conferin
țe Sava din capitala Iu
goslaviei continuă dezbate
rile generale ale celei de-a 
Vl-a sesiuni a UNCTAD. 
In luările lor de cuvînt, 
șefii de delegații pun în 
evidență ideea că actuala 
reuniune are misiunea de 
înaltă răspundere de a a- 
dopta hotărîri care să con
tribuie la atenuarea și de
pășirea fenomenelor de 
criză din economia mon
dială — care se repercu
tează negativ asupra inte

ploatarca experimentală a 
bogățiilor de pe fundul 
mării. Navele vor fi inzes-
trate, de asemenea, cu in
stalații care vor permite 
observații vizuale directe 
!a adîncimi de peste 250 d • 
metri.

★
VIENTIANE 17 (Ager

pres). — Extinderea iriga
țiilor pe suprafețele cu cul
turi agricole constituie una 
din sarcinile principale care 
se pun în această etapă in 
fața unităților agricole din 

salutat cu căldură pe par_ 
ticipanți.

Prin această manifestare 
vibrantă de stimă și res
pect față de cei doi condu
cători de partid și de stat, 
participanții la adunare au 
dat o înaltă apreciere con
tribuției hotărîtoare pe 
care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal o aduc la dezvol
tarea și aprofundarea ra
porturilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica 
Socialistă România și Re. 
publica Populară Mongolă, 
In folosul și spre binele po
poarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului 
și păcii în lume.

rășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de la 
tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat prietenește.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu aceeași prie
tenie și cordialitate și-a 
luat rămas bun de la to
varășa A.I Țedenbal.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a adresat cuvinte de ră
mas bun tovarășului Yum. 
jaaghiin Țedenbal.

La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tova
rășa Anastasia Țedenbal 
și-au luat rămas bun, strîn. 
gîndu_și cu prietenie mîi
nile.

La ora 13,30 aeronava cu 
care călătoresc oaspeții 
mongoli a decolat.

reselor tuturor statelor, dar 
în primul rînd asupra si
tuației economice și sociale 
a țărilor sărace —, la anga
jarea unui dialog construe- 
tiv între statele dezvoltate 
și țările în curs de dezvol
tare, la sporirea asistenței 
în favoarea acestora din 
urmă, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, 
în care fiecare popor să 
poată beneficia plenar de 
cuceririle și binefacerile 
civilizației moderne.

socialiste
provincia Vientiane a R.P.D. 
Laos. Organele locale 
ale provinciei au luat mă
suri care să ducă la con
solidarea unor sisteme de 
irigații existente și crearea 
unora noi, ceea ce va face 
ca anul acesta suprafața 
de culturi agricole cărora 
le este asigurată apa nece
sară să se ridice, în pro
vincia menționată, la 6 700 
hectare. Se apreciază că pe 
această cale se va putea 
obține o creștere substan. 
țială a producției la orez, 
ca și la alte culturi.

FILME
PETROȘANI —7 No- 

] iembrie : Pruncul, petro- 
Ilul și ardelenii ; Unirea : 

ABBA.
■ LONEA : Quo vadis 
• Homo sapiens.

IANINOASA : Buletin
de București.

| VULCAN — Luceafă- 
■ rul : Comoara.

LUPENI — Cultural : 
Capcana.

URICANI : Papillon,
| I-II

I TV.
! 11,00 Telex. 11,05 Din
I marea carte a patriei. 
. ■'1,25 Film serial. Omul

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare si de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiti la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
FAMILIA Rusu Nicolae 

mulțumește medicului Bo_ 
chiș Aurel și personalului ' 
secției nou născuți pentru 
deosebita îngrijire acordată 
fetiței Raluca. (667)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Milcu- 
lescu Viorica, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (655)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lupa 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(656)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pupăză 
Eugenia, eliberată de P.T.T. 
Petroșani. O declar nulă
(657) '

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, copiii și nepoții anunță că se împlinește un 
an de cînd ne-a părăsit bunul nostru soț, tată și bunic 

BOTOI CONSTANTIN
Nu-1 vom uita niciodată. (666)

SOȚUL, copiii, Nuțu, Costcl și Daniel amintesc că 
se împlinesc doi ani de la decesul scumpei lor soție 
și mamă

COCOTA TINCA
Nu te vom uita niciodată. (643)

din Atlantis. Episodul 5. 
12,05 Ora de muzică. 12,45 
Noi, în anul 2000. 13,00
La sfîrșit de săptămină. 
17,35 Profil familial. 17,45 
Săptămîna politică. 18,00 
Telesport. Transmisiuni 
directe alternative : Di
namo — Universitatea 
Craiova; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Sportul studențesc. 
19,50 1001 de seri. 20,00 
Telejurnal. Actualitatea 
în agricultură. 20,15 Ritm 
șl melodie — muzică 
populară. 20,45 Teleenci- 
clopedia. 21,15 Film serial.
Bulevardul Paulista. E_ 
pisodul 10. 22,05 Telejur
nal. 22,15 Șlagăre în de
venire.
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memento

serviciu pe numele Matefi 
Adalbert, eliberată de Pre
parația Lupeni. O declar 
nulă. (668)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Ghiță Alexe și Da
na Constantin, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(669)

PIERDU T legitimație de 
bibliotecă (periodice) și 
carnet student pe numele 
Nica Octavian, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le -declar nule. (670)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Gatz Laszlo, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (671)

REDACȚIA Șl ftOMiN<SIRA(iA ! Petroșani, st» N Bâkescu - 2. teietoone « 16 62 (secretariat), 4 16 63 4 24 64 (secții) IlPARUl : Iipogtofio Petroșani, tir N Bâ cescu


