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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat, marți dimineața, 
în fruntea unei delegații 
do partid și de stat, într-o 
vizită oficială de prietenie 
în Republica Democrată 
Germană, la invitația Co
mitetului Central al Parti

dului Socialist Unit din 
Germania, a Consiliului de 
Stat și a guver
nului R.D. Germane, a 
tovarășului Erich Honec
ker, secretar general al 
Comitetului Central al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

Din delegație fac parte 
tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic

Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic' Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei,

(Continuare în pag. a 4-a)

I. M. Aninoasa

Zi de producție 
record

Odată cu reeșalonarea 
planului la. producția de 
cărbune extras, în con
formitate cu indicațiile 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., mi
ner i Văii Jiului și-au 
intensificat eforturile, tre- 
cînd la acțiuni concrete 
de creștere a extracției 
de cărbune.

In ziua de 27 mai, co
lectivul minei Aninoasa 
a extras cea mai mare 
producție zilnică de căr
bune din anul acesta — 
3028 tone de cărbune — 
depășind preliminarul zi
lei cu 709 tone.

Un aport deosebit l-au 
avut la acest succes, co

lectivele sectoarelor - I 
(plus 376 tone), II (plus 
138 tone), III (plus 147 
tone), VI (plus 160 tone). 
In fruntea întrecerii so
cialiste pe luna în curs, 
se află minerii din sec
torul I cu plus- 1333 tone, 
sectorul VI — plus 667 
tone și sectorul V — plus 
70 tone de cărbune.

Rezultate' remarcabile 
au obținut brigăzile de 
mineri frontali.ști conduse 
de Pavel Dediu, Iosif 
Prisecan, din sectorul 
I, Constantin Broască, 
Stan Rotaru din sectorul 
V, precum și brigada de 
pregătiri condusă de Ion 
Istrate din sectorul VI.

Gh, SPINU

Cu planul pe cinci 
luni îndeplinit

După cum ne informa 
ieri dimineață, sing. 
Gheorghe Burdea adjunct 
al șefului sectorului in
vestiții de la I.M. Lonea, 
minerii, maiștrii și ingi
nerii ce formează acest 
colectiv raportează înde
plinirea integrală a sar
cinilor de plan pe cinci 
luni înainte de termen. 
Lucrările de investiții au 
fost depășite cu 10 ml, 
iar cele de pregătiri cu 
25 ml.

'Au fost puse în func
țiune : galeria de ac
ces și silozul colector din 
bloc IX, orizont 480—495, 
planul înclinat, pe cope- 
riș, nr. 64 în blocul VI, 
galeria transversală, sui
torul pentru abatajul nr. 
42, stratul 3, bloc IV. De 
asemenea, au fost termi
nate lucrările pe coperi- 
șul stratului 3, între nu
merele 39—37 din blocu
rile III și IV. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
brigăzile conduse de Tra
ian Botar, Ion Gîtlan, Mi
hai Anton și Ștefan Gean- 
gă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a sosit, marți, 28 mai, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, într-o 
vizită oficială de prietenie 
în Republica Democrată 
Germană, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., a Consiliului 
de Stat și a guver
nului R.D. Germane, 
a tovarășului Erich Honec
ker, secretar general al 
Comitetului Central al 
-Partidului Socialist Unit 
din Germania, președinte

Întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Erich Honecker• »

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, marți clupă-amia- 
ză, la Palatul de Stat al 
R.D. Germane, o vizită to
varășului Erich Honecker,

Sosirea la Berlin
le Consiliului de Stat al 
R.D. Germane.

Noua întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker se înscrie ca un eveni
ment de cea mai mare în
semnătate în cronica bu
nelor relații dintre Repu
blica Socialistă România 
și Republica Democrată 
Germană, de fiecare dată 
dialogul îa nivel înalt con
ferind dimensiuni tot jnai 
ample legăturilor lor fră
țești de trainică prietenie 
și rodnica colaborare, un 
conținut tot mai bogat ra
porturilor de conlucrare 

secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.‘D. 
Germane.

Cu acest prilej, cei doi 
conducători de partid și 
de stat au avut un schimb 
de păreri în probleme de 
interes comun,- premergă

activă, pe multiple planuri, 
în deplină concordanță cu 
cerințele construcției so
cialiste în cele două țări, 
corespunzător aspirațiilor 
ambelor noastre popoare, 
în folosul cauzei păcii, în
țelegerii și conlucrării in
ternaționale.

încă din primele mo
mente, actuala vizită ' a 
conducătorului partidului 
și statului nostru, ca- și 
precedentele întilniri la ni
vel înalt, este marcată de 
sentimentele prietenești pe 
care și le nutresc reciproc

(Continuare în pag. a 4-a) 

tor convorbirilor oficiale.
Intîlnirea s-a desfășurat 

înti -o atmosferă priete
nească, de înțelegere și 
stimă, caracteristică ra
porturilor de colaborare 
dintre partidele și statele 
noastre, dintre popoarele 
celor două țări.

Constantin C’iobăno- 
iu — unul dintre destoi
nicii șefi de brigadă ai 
minei Paroșeni, suride 
fericit după ieșirea din- 
tr-un sut rodnic.

Foto: Robert TA VI AN
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In ziarul de azi
• La izvoarele de sănătate și energie • Ti

neri in frontul muncii pentru țară : Pe drumul 
afirmării • Ancheta noastră : Locul elevilor e 
la școală, nu in piață, la film sau pe străzi ! 
• Rubricile noastre : Atitudini, Vă informăm. 
Sport.

Revenim la I. M. Livezeni

Nu numai „acarul Păun ' e de vină
La mijlocul lunii aprilie, 

împreună cu o parte din 
ortacii lui Gheorghe Pari- 
zek, șef de brigadă la mi
na Livezeni, analizăm cau
zele nerealizării sarcinilor 
de plan pînă 
la acea dată. 
Din discuțiile 
purtate, chiar 
în abatajul e- 
chipat cu un 
complex me
canizat de fa
bricație româ
nească, s-au 
desprins următoarele : con
dițiile de zăcămînt erau 
dintre cele mai bune; căr
bune în front fără interca- 
lații de steril; un tavan 
care nu punea probleme. 
Se ridicau probleme cu 
privire la transportul căr
bunelui, defectele mecam- 
ca și electrice, atît ia 
transportul din abataj cît 
și la celelalte transportoa

<> lucrare de mare în
semnătate, de o deose
bită precizie : se execută 
probele de scurtcircuit 
a liniei contact a insta
lației electrice. 

re fie ele cu raclete sau 
benzi de pe fluxul de 
transport a cărbunelui spre 
puțul cu schip. Concluzia 
finală pe atunci a nereali
zării sarcinilor de plan a

fost legată de indisciplină, 
adică multe nemotivate, 
dezinteres în folosirea uti
lajelor din dotare și, mai 
ales, neprezentarea la co
menzile lansate de către 
conducerea sectorului pen
tru lucrările de revizii și 
reparații. Și, totuși, se în
trevedea, pe atunci, că în 
viitor, pînă la terminarea 
panoului (mai erau 60 m 

pînă la linia de hotar), bri
gada respectivă avea crea
te, eproape, toate condiți
ile să-și realizeze planul.

Am revenit la mina Li
vezeni, zilele trecute să 

vedem ce mă
suri s-au în
treprins pen
tru ca briga
da lui Parizek 
să-și realizeze 
prevederile de 
plan. Ca în
totdeauna „ța
pul ispășitor" 

a fost găsit în persoana 
șefului de brigadă. Deci 
a fost schimbat șeful de 
brigadă, dar nu s-a rezol
vat nimic. Respectiva bri
gadă, în continuare, a mers 
pe aceeași matcă. Planul 
pe luna aprilie a fost rea-

*

Gh. SPÎNU
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Pe magistrolq feroviară a municipiului

Un eveniment
emblemă a hărniciei

Pentru creșterea con
tinuă a cantității de căr
bune cocsificabil și ener
getic care va .trebui să 
fie expediată, din Valea 
Jiului, dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei fero
viare din municipiul nos
tru are o importanță ho- 
tărîtoare. Transportul fe
roviar a cunoscut și aici, 
mai ales . în anii de stră
lucite împliniri socialisto, 
cunoscuți sub numele de 
„Epoca Ceaușescu'*,  trans
formări care au schimbat 
radical aspectul și sen
sul acestei activități.

Electrificarea rutei Is- 
croni — Lupeni, o lucra
re deosebit de complexă, 
a pornit tocmai din ce
rința economiei" naționale

1

atuurile 
brigada 

inginerul 
la IASAF 

formația 
Constantin 
Alexandru 

mai buni i 
Gheorghe > 

Con- 
Ștefan 

Luchian,

de a asigura într-un timp 
cît mai scurt și cu un i 
preț de cost cît mai scă- i 
zut transportul cărbu- ' 
nelui spre centrele side- I 
rurgice ale țării. 1

Debutate cu circa doi / 
ani în urmă, lucrările sînt ) 
în stadiul de finalizare, i 
Lucrînd, în tot acest timp • 
în regim de „zi-lumină“, 
constructorii acestui o- 
biectiv au strîns un ade
vărat buchet de aprecieri 
la adresa muncii lor. O- 
perativitate, eficiență, pre
cizie matematică. toate 
acestea avînd ca suport 
o riguroasă disciplină fe
roviară — iată 
lucrătorilor din 
coordonată de 
Mihai Bilic de 
București, din 
condusă de 
Șerban. Frații 
și Ion Alexe, cei mai buni 
șefi de echipă, G..._ __  .
Luca, Ștefan Ilie, Con- ț 
stantin Dorohoi, Ștefan j 
Icleanu, Vasile Luchian, ' 
maiștrii Mihai Neculai și ț 
loan Bozgu, lucrînd îm- i 
preună cu meseriașii de 
la secția Petroșani a i 
IFTE Deva (condusă de | 
ing. loan Szikely și ing. i 
Anton I leș) — sub coor- > 
donarea ing. Mircea Du- ) 
mitrașciuc — Divizia Ins- 1 
talații Timișoara — nu- 1 
mindu-i aici pe Constan- * 
tin Mureșan, Ferdinand 
Pădureanu, Eugen Co.șer, i 
Constantin Grigorescu, 1 
mecanicii de drezină- 1 
pantograf Ion Păduraru l

Al. TĂTAR i
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La izvoarele de sănătate și energie
După o iarnă lungă^cu 

omăt mult, sfîrșitul ’de 
mai cu explozia parcă 
mai bogată în vegetație 
ca oricînd, promite un 
sezon estival generos pen
tru toți iubitorii naturii. 
Pădurile ozonate, crestele 
și văile munților, luncile 
înflorite așteaptă drume
ții. Soarele și vegetația 
bogată, aerul curat și li
niștea pădurilor oferă 
pentru toți oamenii mun
cii mediul recreativ, to
nifiant, regenerator de e- 
nergii, condiție sine qua 
non pentru desfășurarea 
unei activități rodnice și 
eficiente in sfera muncii 
productive. Pe lingă o- 
fertele generoase ale se
zonului estival, accesul 
public la izvoarele de 
sănătate și energie ale 
naturii depinde însă în 
mare măsură de inițiati
va și consecvența orga
nizatorică a factorilor 
chemați să asigure des
fășurarea turismului, a 
acțiunilor recreative ale 
oamenilor muncii. Pe a- 
cest temei ne-am propus 
un dialog pe tema orga
nizării turismului de ma
să, a ieșirilor în natură 
a oamenilor muncii din 
Valea Jiului, cu tovarășa 
Ana Popescu, membră în 
Biroul executiv al Consi
liului municipal al sindi
catelor, responsabilă cu 
resortul cultură-sport- 
turism în organul nostru 
sindical.

In perioada ce a trecut 
de la începutul anului, 
sindicatele din Valea 
Jiului au fost mai active 
decît în alți ani în iniție
rea de acțiuni sportive 
și turistice pentru oame
nii muncii. Am reținut, 
din relatările interlocu
torului nostru, numărul 
sporit de competiții spor
tive de iarnă organizate 
de sindicatele și asociați

ile sportive din întreprin
derile municipiului cum 
sînt cele dotate cu cupe
le „Utilajul", .„Parîngul", 
„Telescaun", „Proiectan
tul", „Hidromin", „Voin
ța", la care au luat parte 
peste 1000 de sportivi, 
precum și un număr ma
re de pasionați ai mun
telui, tineri și vîrstnici, 
prieteni ai drumețiilor 
montane, fie iarnă sau 
vară. Totodată, s-au des
fășurat amplele întreceri 
tradiționale, susținute di
rect de consiliul munici
pal al sindicatelor — „Cu-

Sindicatele 
și turismul 

pa veteranilor", Cupa
„Steagul roșu" și Cupa
U.G.S.R., constituind fie
care tot atîtea sărbători 
ale zăpezii, ale exuberan
ței în cadrul tonifiant al 
naturii, al jocurilor de 
cabană, de care au bene
ficiat de fiecare dată, 
tijnp de o zi sau două, 
cîte 100—200 de oameni 
ai muncii și membrii lor 
de familie.

In fine, tot în rîndul 
ieșirilor în natură pot fi 
enumerate acțiunile or
ganizate la casele de o- 
dihnă ale minerilor, la 
bazele de agrement cu 
fruntașii în întrecere, cu 
ocazia zilelor sectorului, 
brigadierului, întreprin
derii etc, acțiuni inițiate 
mai ales de sindicatele și 
conducerile colective de 
la minele Petri Ia, Lonea, 
Dîlja, Uricani etc, pre- 

•cum și excursia la Geoa- 
giu a preparatorilor, or
ganizată de sindicatul 
I.P.C.V.J.

Prin condițiile ce le o- 
feră sezonul estival pen- 

tril petrecerea reconfor
tanta a timpului liber în 
mijlocul naturii, respon
sabilitățile sindicatelor, 
ale celorlalți factori în- 
drituiți cu organizarea 
timpului liber, cresc și 
mai mult. Deci, ce fac, 
ce își propun sindicatele 
pentru sezonul estival ?

— Sindicatele — ni s-a 
relatat — au în program 
bogate activități pentru 
lunile de vară, la casele 
de odihnă ale minelor, 
la bazele de agrement, a- 
tît pentru mineri, prepa
ratori, cit și pentru cei- 
lălți oameni ai muncii și 
familiile acestora. Multe 
ieșiri vor fi însoțite de 
spectacole în aer liber, 
de întreceri sportive. Sînt 
prevăzute de asemenea 
excursii cu autocarul la 
diferite stațiuni de odih
nă din județ.

Sînt programe bine o- 
rientate. Dar să reținem 
că finalizarea lor depin
de nemijlocit de consec
vența și stăruința cu ca
re vor acționa sindicate
le, organizațiile de tine
ret și cele sportive pen
tru popularizarea acțiu
nilor, pentru atragerea 
oamenilor muncii la des
fășurarea lor. Aceasta 
presupune însă, mai mul
tă inițiativă, stăruință, 
pentru diversitate, ca ac
țiunile inițiate să răspun
dă preferințelor oameni
lor. Este necesară aceas
tă stăruință mai ales pen
tru cei 3000 de tineri din 
căminele de nefamiliști. 
Să facem ca ieșirile în 
natură, turismul, toate ac
țiunile în timpul liber să 
devină un veritabil și 
permanent mijloc de re
generare a forțelor și să
nătății oamenilor, de spo
rire a potențialului lor 
creator în munca de fie
care zi.

Ioan DUBEK

Nu numai „acarul Păun“ e de vină
(Urmare din pag. I)

lizat în proporție de 79 la 
sută. Productivitatea mun
cii nu a fost îndeplinită cu 
peste 2000 kg pe post. Și 
totuși a fost realizat un 
„record" — numai 3 m a- 
vansare în decada a II-a 
a lunii mai. îmbunătățiri 
privind calitatea lucrări
lor de revizii și reparații 
la utilajele din dotare nu 
au fost aduse, din contră, 
marea problemă la ora 
actuală o constituie defec
tele electrice și mecanice 
unde zilnic și pe fiecare 
schimb se înregistrează de
fecte care uneori durează 
chiar mai mult de 8 ore. 
Maistrul Mihail Apetrei 
spunea că din cauza de
fectelor oamenii sînt puși 
în situația de a sta degea
ba. Adevărat este că și 
repetatele defecte sînt tot 
din cauza oamenilor care 
atunci cînd execută lucră

rile de revizii și reparații 
nu o fac cu răspunderea 
cuvenită. Nu se poate spu
ne că nu sînt meseriași 
buni, dar, fiecare cînd re
mediază cîte o defecțiune, 
o face numai cu gîndul 
să-1 țină în schimbul lui, 
nu se mai gîndește și la 
cei ce vin după el... și a- 
cest lucru este foarte grav. 
Nu mai spunem că Ia ni
vel de sector nu există o 
magazie subterană cu pie
se de schimb, necesare pen
tru intervenții operative.

Nici situația privind dis
ciplina muncii nu s-a îm
bunătățit. Deși pe împăr
țire sînt planificați în fie
care schimb cîte 15—16 
muncitori, mai mult de 
7—8 nu sînt prezenți la 
șut, cliiar dacă zilnic sînt 
programați cîte 3 în zile 
de odihnă.

Fostul șef de brigadă, 
din cîte l-am cunoscut a 
fost un om harnic, price

put, cu personalitate, dar 
în anul acesta aproape în 
fiecare lună și-a luat cîte 
10 zile concediu medical. 
Deocamdată nu putem spu
ne nimic despre noul șef 
de brigadă Gheorghe Ni- 
coară (nu am putut sta de 
vorbă cu el, era în zi de 
odihnă — n.n.). Rămîne de 
văzut dacă are puterea de 
a ridica actuala brigadă Ia 
nivelul de la cea care a 
venit. Un singur lucru ră
mîne cert, pentru a avea 
rezultate trebuie să contri
buie toți de la vagonetar, 
electrician pînă Ia maistru 
și inginer.

Toată lumea trebuie să 
contribuie mai ales cînd 
condițiile de zăcămînt nu 
creează probleme.

Vom reveni din nou la 
mina Livezcni să vedem 
dacă, într-adevăr, oamenii 
din brigada lui Gheorghe 
Nieoară, ca dealtfel condu-

Un eveniment — 
emblemă a hărniciei

(Urmare din pagina .1)

și Mihai Tulea, au înche
iat lucrările preliminare 
în 27 mai a.c. Care ar fi 
avantajele electrificării 
căii ferate pe distanța 
Iscroni — Lupeni ? Să e- 
numerăm cîteva : viteze 
sporite de deplasare a 
trenurilor, creșterea pu
terii de tracțiune, econo
mie de combustibil (mo
torină !), cîștigarea tim
pului pierdut cu schim
barea locomotivei (în Is
croni se schimba locomo
tiva electrică cu una Die
sel), creșterea capacită
ții de transport și mane
vră a secției.

Acest lucru a permis 
ca ieri, 28 mai, la orele 
amiezii să putem consem
na un eveniment de ex
cepție, un element de re
ferință pentru biografia 
celor care și-au pus în 
această lucrare investiția 
de inteligență și hărnicie, 
de sudoare și abnegație, 
de dăruire și mîndrie a 
lucrului făcut cu pasiune. 
Evenimentul amintit,
executarea probelor de 

scurtcircuit a liniei de J 
contact pe distanța Iscroni i 
— Lupeni — o premieră 
absolută ! — a avut ca 
scop verificarea izolației 
liniei, a influenței ten
siunii asupra instalați
ilor din vecinătatea căii 
ferate electrificate și ve- i 
rificarca funcționării uti- J 
lajelor și instalațiilor : 
montate pentru deservi- ■ 
rea liniei de contact.

Cei doi interlocutori ai. I 
noștri de ieri, sing. Mir- ! 
cea Popa, șef formație — ■
61 Simeria, din cadrul i 
IASAF București și Dimi- : 
trie Duileasa, șeful dis- i 
trictului LC (linie-con- : 
tact) nr. 2 Petroșani, ; 
ne-au vorbit cu plăcere ' 
(dar ‘și emoție !) despre 
toate aceste momente ca
re, d.in clipa începerii I 
construcției și pînă ieri, i 
la încheierea probejor, au | 
purtat, în fiecare secun- I 
dă, amprenta eroismului I 
cotidian, a satisfacției de ; 
a dura un monument de 
cutezanță, „o ctitorie ce 
privește din prezent spre 
viitor".

„Cupa Pionierul”
Sîmbătă, municipiul Hu

nedoara a găzduit etapa ju
dețeană a tradiționalei 
competiții de handbal do
tată cu „Cupa Pionierul", 
la care au participat cam
pioanele municipiilor De
va, Hunedoara și Petro
șani (fete și băieți). La a- 
ceastă întrecere municipiul 
Petroșani a fost reprezen
tat de echipele școlilor ge
nerale nr. 3 Lupeni (la fe
te) și nr. 6 Petroșani (la 
băieți). Dovedind o bună 
pregătire, ambele echipe 
au reușit să cî.știge titlul 
de campioană județeană și 
să se califice pentru faza 
de zonă. Iată rezultatele 
înregistrate, fete: Școala
nr. 3 Lupeni — Școala nr. 
3 Deva 22—11 și Școala 
nr. 3 Lupeni — Școala nr. 
9 Hunedoara 8—8; băieți: 
Școala nr. 6 Petroșani — 
Școala nr. 7 Deva 32—5 și 
Școală nr. 3 Hunedoara — 
Școala nr. 6 Petroșani 18— 
22. După cum se poate ob-

serva, echipa de băieți a 
Școlii generale ni'. 6 Petro
șani (prof. Cornelia Gher
man), a manifestat o evi
dentă superioritate, cîști- 
gînd detașat ambele întil- 
niri. Iată și formația uti
lizată: Alin Morar, Alin 
Ritean, Remus Chicișan, 
Laurențiu Grigore, Dorinei 
Buchioiu, Horațiu Pricop, 
Viorel Flocan, Cristian 
Albeanu și Florin Amăriei.

Felicitări ambelor echi
pe și succes în etapa ur
mătoare.

s. bAloi

TELEX • SPORT
Campionatele europe

ne de b o x au con
tinuat la Budapesta cu ga
la a 6-a a preliminariilor, 
în care pugiliștii români 
au obținut alte două victo-

„Marșul factorilor 
poștali”

Marți dimineață, pe sta
dionul „Știința" din Pe
troșani, s-a desfășurat e- 
tapa municipală a tradi
ționalei competiții, „Mar
șul factorilor poștali", la 
care au participat peste 60 
de concurenți din orașele 
municipiului nostru. Iată 
primii trei clasați : femei: 
Elena Niță, Anica Farcaș, 
Mariana Ciîiorean^toate de 
la Oficiul P.T.T.R. Petro
șani ; bărbați : Alexan
dru Cojocaru (Oficiul 
P.T.T.R. Lonea) și Dumi
tru Rădoiescu (Oficiul 
P.T.T.R. Uricani), Ștefan 
Stei ian (Oficiul P.T.T.R. 
Lonea).

• TELEX • SPORT
rii, în faza optimilor de fi
nală, prin Dragomir Ilie 
și Dorel Stănciulescu. In 
limitele categoriei ușoară, 
Dragomir Ilie a realizat 
una dintre cele mai rapide 
victorii ale competiției. 

cerile sectorului și a minei 
au întreprins ceva pentru 
îmbunătățirea activității 
în abatajul amintit.

O sugestie pe 
adresa I.G.C.L.

Pînă pe data de 30 iunie 
livrarea apei calde mena
jere prin punctele termice 
ale rețelei de termoficare 
a fost întreruptă pentru re
parații. Credem că, în a- 
ceste condiții, se cuvine 
ca I.G.C.L.-ul să vină în 
întîmpinarea necesităților 
cetățenilor, prin asigura
rea unei optime funcțio
nări a băii comunale. In 
sensul asigurării unor con
diții sanitare corespunză- 

•toare, civilizate — și efor
turile, în această privință, 
sînt vizibile Ia unitatea 
respectivă din Petroșani. 
Că ele pot fi mai eficiente, 
iar este adevărat. Pe cît 
de adevărat este și faptul 
că poate și trebuie mărit 
programul de funcționare. 
Actualmente el cuprinde 
doar zilele de joi. vineri 
și sîmbătă, între ora 15 și 
21 Evident, această mări
re a programului trebuie 
făcută în funcție de ce
rințe. (S.B.)

yq_infOPmSm
mai, 
stat 

avea 
recital 

sus-

RECITAL. Joi, 30 
în sala Teatrului de 
din Petroșani va 
loc (ora 18) un 
voca 1-i n strumen tal 
ținut de elevi de la sec
ția de muzică a 
generale nr. 1 din 
dința de municipiu, 
citalul este dedicat 
internaționale a 
Iui. (Al. H.)

Școlii 
reșe- 

Re- 
Zilei 

copilu-

RECUPERARE. Uteciș- 
tii de la I.M. Aninoasa 
continuă să adauge, zi de 
zi, noi succese în cronica 
întrecerii uteciste. Zilele 
trecute, printr-o amplă 
acțiune de muncă patrio
tică, efectuată în incinta 
minei, la care au partici
pat peste 150 de
ei au reușit să recupereze 
200 kg de cupru care ur
mează să fie reintrodus 
în circuitul productiv. 
(Gh. C.)

tineri,

Paraschiva Petric, 
ta tea nr. 61 Optica a 
operativei „Unirea", 
plasată la parterul 
cului 92 de pe strada 
publicii din Petroșani 
ne la dispoziția doritori
lor o gamă variată de ra
me indigene și de import 
pentru ochelari de vede
re și de soare.

RAME. După cum ne 
informează lucrătoarea

uni- 
Co- 
am- 
blo- 
Re- 
pu-

(MB.)

Avansează 
lucrările 

piriul

conduce lucrările, 
că aprovizionarea 
toane din partea 
obligați s-o facă,
lizează în „sincope". (M.B.)

este 
cu be- 

celor 
se rea-

ceva ca la... circ ! între
barea e: pînă cînd? (A.T.)

cabana Rusu, greu de 
pr îceput,.

SINCOPE.
în ritm rapid 
noului pod peste 
Maleia. Necazul maistru
lui Ilie Preoteasa, care

PRACTICA... ENER
VANTĂ. A devenit o „o- 
bișnuință" ca în sălile ' 
cinematografelor să fie 
— în timpul rulării fil
melor — un „du-te-vino“ 
supărător. Se intră după 
începerea spectacolelor, 
se iese, se intră iar, mai

ZILELE FRUMOASE 
vă invită să petrcceți tim
pul liber la-cabanele din 
împrejurimi. Puteți să 
vizitați și cele mai înalte 
creste. Salvamontiștii sînt 
la post pentru a vă feri 
de orice neplăceri pe tra
seele montane. Din păca
te însă întreprinderile pun 
la dispoziție pentru „anu
mite persoane" mașinile 
de intervenție. Ce fel de 
intervenții s-oi' face la

MECIUL DE FOTBAL 
divizia B, dintre C.S.M. 
Reșița și Minerul Lupeni 
s-a încheiat cu scorul de 
2—0, nu de 2—9 cum a 
apărut în numărul nos
tru de ieri.

I 
l 
I

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU
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SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., 
adresată tovarășului 
Nicolae Constantin, 

cu prilejul împlinirii virstei 
de 00 de ani

Dragă tovarășe Nicolae Constantin.
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, do

rim să-ți adresăm, din toată inima, cele mai calde 
felicitări și urări de viață îndelungată și fericită.

Ne face plăcere să-ți exprimăm, și cu prilejul 
acestei frumoase aniversări, sentimentele noastre 
de prețuire pentru activitatea rodnică pe care o 
desfășori, cu competență și dăruire revoluționară, 
pentru îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor ce 
ți-au fost încredințate de partid. Apreciem contri
buția pe care o aduci, ca membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al partidu
lui și viceprim-ministru al guvernului Ia promova
rea politicii interne și externe a partidului și statu
lui, la desfășurarea întregii opere de construcție 
socialistă în patria noastră, pusă în slujba ridicării 
continue a nivelului de civilizație și bunăstării în
tregului nostru popor.

In acest moment aniversar, îți urăm, dragă to
varășe Nicolae Constantin, multă sănătate și putere 
de muncă, astfel incit să poți contribui în continua
re la înfăptuirea importantelor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lc-a, a istoricului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a patriei spre comunism.

La aniversarea zilei tale de naștere îți adresăm, 
cu cele mai calde sentimente tovărășești, tradițio
nala urare :

„LA MULȚI ANI !“

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

I.M. Vulcan

Pe drumul afirmării
o 

sti- 
sar- 

Ea 
mai

fericit 
maturi- 

a- 
dreptate 

secre- 
comite-

„Tinerețea nu este 
scuză, ci un adevărat 
mulent în realizarea 
cinilor de producție, 
se îmbină de cele 
multe ori în mod 
cu competența și
tatea profesională" 
firma pe bună 
Cosmin Tătărcan, 
tarul adjunct al 
tului U.T.C. al I.M. Vul
can. Iar afirmația sa își 
găsește cea mai convin
gătoare acoperire în fap
tele de muncă ale tineri
lor întreprinderii, tineri 
care zi de zi se implică 
tot mai mult în soluțio
narea problemelor lega
te de creșterea producției 
de cărbune. In acest sehs, 
un exemplu tipic de preg
nantă 
stituie 
nr. 12 
trie al 
o înaltă competență pro
fesională își împlinesc 
aici în mod eficient des
tinul comunist, partici- 
pînd cu mare randament 
la efortul general al oa
menilor muncii din ate
lier pentru asigurarea 
funcționalității tuturor 
mașinilor și utilajelor mi
niere din dotarea între
prinderii, reparațiile,
reviziile intervențiile
prompte pentru remedie
rea defecțiunilor ivite la 
combinele și complexele 
mecanizate fiind doar cî- 
teva dintre activitățile 
zilnice pe care uteciștii 
organizației le îndeplinesc 
cu cea mai mare conști
inciozitate. Dealtfel, ă-

participare îl con- 
organizația U.T.C. 
din atelierul elec- 
minei. Tineri cu

Emoții în amfiteatrele Institutului de mine din Petroșani. A început sesiunea de 
examene... Foto : Al. TĂTAR

cest lucru este o conse
cință scontată, avînd în 
vedere înalta calificare 
de specialitate pe care o 
posedă toți tinerii ce al
cătuiesc echipa service. 
Sever Ciuboțea și Attila 
Dobner și-au trecut do 
multă vreme baremul ma
turității profesionale. La
zzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

linen in 
frontul muncii 

pentru țară 
rzzzzzzy/z/zzzzzzzzs/z/z///z/z/z«

fel și colegii lor de la 
instalațiile telegriijume- 
trice Sorin Căsăndrug, 
Daniel Brie, Edmond Do- 
ja și Ianoș Fazakaș care 
au în grijă punctele tele- 
grizumetrice.

Orice neregulă ivită la 
aceste instalații montate 
în subteran pentru măsu
rarea concentrației de 
gaz metan constituie un 
nou prilej de afirmare a 
înaltei calificări de care 
dau dovadă tinerii echi
pei de reparații utilaje 
antigrizutoase, condusă 
cu aceeași competență, de 
subinginerul Dumitru Ma
xim. Pentru Liviu Vitea, 
Ilie Istrate, Gheorghe To
ma și Silvia Poiden 
menținerea acestor utila
je în permanentă
de funcționare este însăși 
rațiunea muncii lor. Gri
ja pentru securitatea oa
menilor nu permite raba
turi la calitate, or,

stare

pentru ei calitatea repa
rațiilor este de multă vre
me trăsătura caracteris
tică. La fel ca și pentru 
colegii din secția motoa
re și ventilatoare, unde 
Florin Oâidă, Marius Po
pescu, Iosif Tolnai sînt 
stăpîniți de același pro
fund sentiment : simțul 
datoriei. Mina a devenit, 
de fapt, pentru fiecare 
tînăr încadrat locul 
tim de manifestare a vo
cațiilor și talentului, 
lectivul prin forța sa de 
mobilizare, de educare și 
formare constituind o e- 
xigentă și responsabilă 
școală, la care își împli
nesc și-și desăvîr.șesc per
sonalitatea profesională 
și umană sute de tineri, 
care prin specialitatea lor 
dau o utilă mînă 
tor la creșterea 
țieî de cărbune, 
plinirea tuturor 
lor de producție 
treprinderii. Este, 
fel, ideea generală ce stă- 
pînește gîndurile și ac
țiunile întregii generații 
de tineri care trăiesc și 
muncesc în patria noas
tră fiind beneficiarii tu
turor condițiilor de mun
că și viață create tineri
lor și nu numai lor în a- 
cești douăzeci de ani pe 
care simbolic și îndrep
tățit îi numim cu mîndrie 
„Epoca Ceaușescu", epo
ca împlinirii și desăvârși
rii tuturor idealurilor 
aspirațiilor tinerilor 
România socialistă.

op-

co-

de aju- 
produc- 
Ia înde- 
sarcini- 
ale în- 

dealt-

Și 
din

George BÎRLĂDEANU

Notă O stradă uitată
Deși mai tîrziu, primă

vara a intrat pe deplin în 
drepturile ei, ceea ce se 
face simțit și prin înfățișa
rea primenită a cartierelor 
și străzilor, rod al măsu
rilor luate de întreprinderi 
și instituții cît și al parti
cipării unui mare număr 
de cetățeni la curățenia, 
gospodărirea și înfrumu
sețarea orașelor noastre. 
In multe locuri curățenia 
e la ea acasă, însă compar
timentul de salubritate de 
la E.G.C.L. a U i Bat de 
unele străzi din Petroșani. 
Există o stradă Karl Marx, 
ce se întinde pe o distanță 
de aproape un kilometru, 
pe unde circulă, ziua și 
noaptea, un număr mare 
de ceferiști. Din toamna 
anului trecut, pe stradă, 
stau îngropate în gunoiul
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menajer patru containere, 
inclusiv în apropierea ali
mentarei nr. 14 și a frize
riei nr. 33, containere ui
tate de serviciul de salu
brizare de la E.G.C.L. Pe 
mai multe porțiuni din a- 
ceastă stradă stau întinse 
grămezi de gunoaie mena
jere, sticle, borcane, zgură, 
fier vechi și alte re
ziduuri. Grămezile și reci- 
pienții risipiți îngreunea
ză circulația autovehicule
lor și dau locului o înfăți
șare dezolantă.

Conducerea E.G.C.L. tre
buie să ia măsuri urgente 
pentru ridicarea recipien- 
ților și a gunoaielor care 
constituie un pericol pen
tru sănătatea cetățenilor. 
Nu de alta, dar strada cu 
pricina nu-i departe de 
sediul întreprinderii. (C.V.)

Cochete clădiri în stil 
românesc au apărut. în 
urmă cu mai bine de trei 
ani, în preajma podului 
peste Jiul de Vest, la fs- 
croni ; aici este sediul 
Brigăzii geologice comple
xe „Valea Jiului" a IPEG 
Hunedoara. Peste puțină 
vreme, terenul viran din 
jur a fost împrejmuit, mai 
mult chiar, prin muncă 
patriotică, s-au amenajat: 
264 mp sere, 360 mp sola
rii și 1200 mp grădină. Din 
seră răsadurile au ajuns 
în solarii. Bine îngrijite, 
au rodit. Varza, castrave
ții, roșiile, ceapa, usturoiul 
au servit, în anul trecut, 
pentru îmBunătățirea me
niului la cantină, toamna, 
alte cantități de legume 
au fost conservate în ace
lași scop. Florile au fost 
împărțite membrilor bri
găzii cu anumite prilejuri

„Țăranii" din 
timpul liber

festive sau cumpărate de 
afli solicitanți. |

In acest an, deja s-a 
dobîndit experiență în gră
dinărit. Cine sînt, în sen
sul nobil al cuvîntului, a- 
gricultorii din timpul li
ber ? Muncitoarele Nicu- 
lița Pivodă, Lucia Durlă, 
contabila șefă 'Anuța Cio- 
ra, geologul Dumitru Po
pescu, normatorul Eugen 
Lincă, întreg personalul 
TESA, numeroși alți mun
citori. Buni gospodari, 
membrii brigăzii au în
frumusețat prin plantări de 
pomi ornamentali, pavări, 
lucrări de vopsitorie dru
mul de acces spre șasea, 
altfel spus, chiar din auto
buz oricare privitor își 
dă seama că trece prin fa
ța unor gospodari de elită, 
care îmbină plăcutul cu 
utilul, neașteptînd să le 
îngrijească alții „casa" ; 
din îndeletnicirile lor în 
timpul liber obțin chiar 
beneficii. Cum terenuri pă
răsite sau cu o destinație 
imprecisă își irosesc cali
tățile solului în preajma 
multor întreprinderi și ins
tituții din Vale, sugerăm 
și altor colective de mun
că să ia aminte la expe
riența Brigăzii geologice 
complexe din Iscroni. (I.V.)

Ion VULPE

locul elevilor e la școală, nu iu piață, la film sau pe străzi!
Joi, la orele prînzului. In organizarea Comitetului 

municipal U.T.C., cu sprijinul organelor de miliție, 
raid în rîndul elevilor pe străzi, la cinematografe, 
în locuri cunoscute doar de „chiulangii". O echipă 
formată din elevi oprește pe stradă colegi care, la 
acea oră trebuiau să fie la cursuri sau la practică. 
Sînt legitimați, verificați. Unii dau semne de vădită 
jenă, alții sint obraznici, răspund în „doi peri" etc. 
Cîteva constatări și exemple mai... ciudate, în cele 
ce urmează.

mie și de drept adminis
trativ Au fost să-și vadă 
probele fotografiilor pentru 
„tabloul" de absolvire. „A- 
cinn n-aveți ore ?“. „Nu, 
avem educație fizică". De 
parcă educația fizică nu e 
„materie" care se predă în

găteau pentru treapta a 
doua.

HAI SĂ MĂTURĂM, 
COPII...

Aglomerație mare de e- 
levi, la cinematograful 
„Paringul", din Petroșani.

„TEHNOLOGIA"... PIEȚEI
i

Cu o plasă de plastic în 
buzunar, îl întîlnim pe e- 
levul Constantin Sandu, 
clasa a X-a H, Liceul in
dustrial minier Petroșani, 
întrebat dacă are ore, răs
punde senin că, la acea 
oră, colegii lui sînt Ia... 
„Tehnologie". „Și tu ?“. 
„Pe mine m-a trimis tova
rășa pînă Ia piață, să-i 
cumpăr niște salată". Alte 
comentarii sînt de prisos. 
Constantin Sandu este u- 
nul dintre puținii elevi ne- 
vinovați întîlniți aiurea pe 
stradă. Că ne-a spus a-

devărul nu poate fi învi
novățit. Trist- este că, în 
timp ce colegii lui se pre
găteau la clasă, el trebuia 
să învețe tehnologia... pie
ței (alegerea mărfii, toc
meala cu precupeața etc) 1

CHIRIC SI OPRIC, LA 
„MIGNON"

La patiseria „Mignon" 
două eleve fercheșe, Li
liana Chirie și Mariana 
Optic, ale căror nume 
mari și miei rimează din 
întîmplare, făceau cum
părături. Sînt în clasa a 
Xll-a A la Liceul econo

școlile noastre. De fapt, 
■nu sînt singurele cazuri în 
care elevii din clasele ter
minale pleacă de la ore 
pentru a se îngriji de „ta
blouri", fotografii etc.

La cofetăria „Herines", 
am întîlnit și trei „diplo- 
mați" ai primei trepte. 
Paul Cîrstea, Lucian Roșu, 
Fredi Șandor din clasa a 
X-a C, de la Liceul do 
matematică-fizică. Colegii 
lor erau la școală. Se pre-

In foaierul mare, cîțiva 
copii, sigur elevi, măturau 
de zor și spălau mozaicul 
cu apă, sub privirile „gri
julii" ale personalului ci
nematografului. Dintre ei, 
cel mai harnic și, probabil, 
mai „vechi" în îndeletnici
re, Florin Mateevici. Tatăl 
său, Constantin Mateevici, 
miner la sectorul II al I.M. 
Petrila, știe că „odrasla" 
face curățenie în holul ci
nematografului pentru a 
fi lăsat “gratis" la film ?

ROMEO ȘI JULIETA 
DINIR-A XI-A...

...Merg ținîndu-se de mînă, 
la cinema, Nicoleta Paster
nak (XI C — Liceul eco
nomic) și Florin Velici (X 
G — Liceul industrial). 
Tandru și radios. Florin 
nu știe ce arc, cursuri sau 
practică. „Julieta" dîntr-a 
Xl-a e veselă și ne spune 
cu falsă inocență: „Poate 
nici nu sîntem prieteni!". 
Zău ? Lăsăm să lămurească 
această enigmă părinții lor. 
E vîrsta [flieteniilor, dar 
mai întîi e vîrsta școlii, a 
învățăturii !

TEORIA CA TEORIA,
DAR PRACTICA...

Cu practica e mai greu. 
Daniel Vîrbănescu, clasa 
a XlI-a C, Liceul industrial 
Petrila. venea hotărît la 
film. Zice că acum are 
practică, la mina Petrila.

La ce sector, cine-i mais
trul, nu prea cunoaște. Da
că a venit cineva de la 
școală să-i controleze, iar 
nu știe. „Ne-a învoit de la 
mină pe toți 10". Cine ? 
Nu se știe. Probabil au 
primit învoire de la vreun... 
compresor.

Tot de la practică, recu
nosc că au chiulit Lucian 
Ploscar, Ioan Szmida și 
Zoltan Szoloszi, din clasa 
a XI'I-a D, a Liceului in
dustrial Petrila.

Concluzia e clară. Acum, 
spre sfîrșitul anului școlar, 
situația disciplinară în rîn- j 
dul elevilor nu e chiar ro
ză. Ceea ce necesită un 
control mai riguros din 
partea părinților, a cadre
lor didactice. La urma ur
mei, toți sîntem datori să I 
supraveghem educația co
piilor noștri. Este ?

Mircea BUJORESCU !
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Democrată Germană

începerea convorbirilor oficiale

zjcru/iLiTzirFzj în

Marți, 28 mai, au început 
Convorbirile oficiale dintre 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

■ Deplin încredințați că 
vizita, înțelegerile la care 
se va ajunge vor conferi 
dimensiuni tot mai ample 
conlucrării dintre P.C.R. 
și P.S.U.G., dintre România 
și R.D. Germană, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au procedat la 
prima rundă de convorbiri 
în probleme bilaterale și 
internaționale de interes 
comun.

In cadrul convorbirilor, 
: tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Erich Honec
ker s-au informat reciproc 

' în legătură cu preocupările 
actuale și de viitor alo 
celor două partide, cu re
zultatele obținute de Repu
blica Socialistă România 
șl Republica Democrată 
Germană în dezvoltarea 
economico-socială, în cursul 
actualului cincinal și în
deosebi în ultimul an. S-a 
subliniat că rezultatele ob
ținute de cele două țări 
In construcția socialistă, 
eforturile partidelor și po

poarelor lor pentru perfec
ționarea continuă a între
gii opere de edificare a 
noii societăți creează con
diții pentru întărirea forței 
economice și sociale a ță
rilor noastre a forței și 
prestigiului socialismului 
îr general și, totodată, 
deschid noi posibi’îtăți și 
perspective pentru lărgi
rea și diversificarea conti
nuă a colaborării și conlu
crării dintre cele louă țări, 
partide și popoare.

In continuare, în cadrul 
convorbirilor s-a făcut, de 
asemenea, un schimb de 
păreri în legătură cu evo
luția și stadiul actual al 
relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Ger
mania, dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Democrată Germa
nă, în legătură cu perspec
tivele dezvoltării lor în vi
itor. S-a apreciat că rapor
turile de prietenie și cola
borare dintre partidele și. 
țările noastre s-au amplifi
cat și îmbogățit continuu 
în ultimii ani. prin trans
punerea în viață a hotărî- 
riior stabilite la cel mai 
înalt nivel. Au fost evi
dențiate, în. acest sens, pro
gresele înregistrate în pro
movarea conlucrării pe 
tărîm politic, economic, 
telinico-științific și cultu
ral. Totodată, pornindu-se 
de la bunele rezultate do- 

bîndite în planul colaboră
rii bilaterale, de la posibi
litățile sporite de care 
dispun economiile celor 
două țări și de la priorită
țile programelor lor de 
dezvoltare economico-so- 
cială, s-a relevat necesita
tea de a se acționa. în con
tinuare, în direcția crește
rii volumului schimburi
lor comerciale, extinderii, 
pe baza unor acorduri de 
lungă durată, a cooperării 
și Specializării în produc
ție, pentru a se conferi sta
bilitate și o perspectivă și 
mai largă relațiilor econo
mice dintre România și 
R.D. Germană.

In acest context, s-a sub
liniat necesitatea ca acor
durile de lungă durată să 
se bazeze pe contracte fer
me întră întreprinderi, 
combinate, centrale și mi
nistere din cele două țări. 
S-a cerut ca ministerele 
și organele centrale de 
planificare din cele două 
țări. Comisia mixtă guver
namentală de colaborare 
economică și tehnico-ști- 
ințifică să examineze și să 
concretizeze măsuri care 
să asigure, în spiritul înțe
legerilor convenite la nivel 
înalt, dezvoltarea mai in
tensă a schimburilor co
merciale, a cooperării și 
specializării, îndeosebi în 
sectoare de vîrf ale econo
miilor naționale ale celor 
două țări, inclusiv în ce 
privește colaborarea pe 

condu-/" 
și de 
voința 

două

al 
Ro-

terțe piețe. Cei doi 
cători de partid 
stat au exprimat 
și hotărîrea celor 
țari de a intensifica și ri
dica pe un plan superior 
atit relațiile bilaterale și 
colaborarea și conlucrarea 
în cadrul CAER.

Secretarul general 
Partidului Comunist 
mân și secretarul general 
al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania au reafirmat 
voința comună de a întări 
conlucrarea dintre cele 
două partide, de a lărgi 
schimburile de experien
ță în probleme de interes 
reciproc, subliniind că a- 
ceasta are o deosebită im
portanță pentru dezvolta
rea, în general a colaboră
rii și prieteniei dintre ță
rile și popoarele

S-a subliniat că 
rea susținută a 
prietenești dintre 
Comunist Român 
dul Socialist Unit 
mania, dintre 1 
Socialistă România și Re
publica Democrată Germa
nă este în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al 
edificării noii orînduiri în 
cele două țări, al cauzei 
socialismului și păcii în 
lume.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă.

noastre, 
promova- 
relațiilor 
Partidul 

și Parti- 
t din Ger- 
Republica

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
La Moscova s-au încheiat 
lucrările sesiunii a IlI-a 
a Comisiei mixte guverna
mentale româno-sovictice 
de colaborare culturală, 
în cadrul căreia au fost 
examinate problemele dez
voltării. în continuare, pe 
multiple planuri a relați
ilor în acest domeniu din
tre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., în 
spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt.

BEIRUT 28 (Agerpres). 
Ciocnirile dintre milițiile 
șiite și combatanții pales
tinieni s-au intensificat, 
marți, în zona taberelor de 
refugiați palestinieni Sa
bra, Chatila și Bourj El 
Barajneh, din sudul Bei
rutului. In cursul dimine
ții și al nopții precedente, 
s-au înregistrat lupte de 
stradă și puternice dueluri 
de artilerie. Au fost folo
site tancuri și tunuri grele.

BEIJING 28 (Agerpres). 
Comitetul Central al P.C.
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| FILME
» PETROȘANI 7 No- 
| iembrie: Micul dejun în 
Ipat; Unirea: Măsuri pre

ventive; Parîngul: Raliul.
. PETRILA: Urgent se- 
I creț.

ILONEA: 100 de bucurii. 
ANINOASA: Insula

| Wolmi.
VULCAN — Luceafărul: 

I Omul care a închis ora- 
. sul.
1 ’ LUPENI — Cultural : 
I Insulta.

URICANI: Detașament 
! cu misiune specială.

Chinez a dat publicității, 
marți, o hotărîre cu privi
re la reforma sistemului 
de învățâmînt din China 
— relatează agenția China 
Nouă. Obiectivul funda
mental al reformei — se 
arată în hotărîre — îl con
stituie formarea unui nu
măr mare de cadre califi
cate care să facă față ne
cesităților cerute de dez
voltarea economicii și so
cială a țării. .

TOKIO 28 (Agerpres). Ja
ponia și-a dublat valorile 
nete pe care le deține în 
exterior, devenind, alături 
de Marea Britanie, pe care 
este pe punctul de a o de
păși, cel mai mare expor
tator de capital, relatează 
agențiile AP și UPI, j ci
tind datele prezentate gu
vernului nipon de minis
trul de finanțe, Noboru 
Takeshita. El a precizat că, 
anul trecut, activul net ex
tern al Japoniei a ajuns 
la nivelul record de 74,3 
miliarde dolari.

N.R. Eventualele mo- I 
dificări survenite în pro- . 
gramarea filmelor apar- ' 
țin întreprinderii Cine- | 
matografice Județene Hu- . 
nedoara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,15 Tribuna TV.

Congresul al IX-lca | 
— Congresul mari- i 
lor înnoiri.

20,35 Chemare pentru pa
ce — emisiune de 
versuri.

20,45 Film seria] (color).' 
Războiul indepen
denței. Episodul 5. 
„Căderea Plevnei**.

’ popoarele celor două țări.
Pe aeroportul interna

țional Berlin — Schoene-
■ feld, unde a avut loc cere

monia primirii, erau arbo
rate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ-

, r.ia și Republicii Democra- 
j te Germane, care încadrau 
i portretele tovarășilor

Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

. Tovarășul Nicolae
■ Ceaușescu, membrii dele-
' "gației române de partid și 
; de stat sînt salutați, la 
i eoborîrea din avion, de

tovarășul Erich Honecker.
Cei doi conducători de 

. partid și de stat î.și string 
prietenește miinile, se îm
brățișează cu căldură.

Un grup de pionieri se 
apropie cu emoție de scara

• avionului, oferă tovarășu- 
" iui Nicolae Ceaușescu, to

varășului Erich Honecker 
frumoase buchete de flori.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport, prezintă 
onorul. Sînt intonate im
nurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Republicii Democrate Ger
mane. In semn de salut 
sînt trase 21 salve d" arti
lerie

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker trec în revistă garda 
de onoare.

In continuarea ceremo
niei, cei doi condu. atoni 
de partid și de stat pri

21,50 Telejurnal.

Sosirea la Berlin Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. t) mesc defilarea gărzii mili

ta re.
Cei prezenți pe aeroport 

salută cu caldă prietenie 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ovaționează în
delung pentru conducăto
rul partidului și statului 
nostru, pentru prietenia 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, dînd 
expresie satisfacției pentru 
această nouă întîlnire din
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker. Răspunzînd acestor 
entuziaste manifestări, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker se a- 
propie de mulțime, salută 
cu prietenia

Atmosfera sărbătoreas
că prilejuită de evenimen
tul vizitei, se, regăsește,t 
dealtfel, dc-a lungul între
gului traseu care leagă Ae
roportul Schoenefeld de 
Berlin, ca și pe principa
lele artere ale capitalei Re
publicii Democrato Ger
mane.

Marile bulevarde berli
ne ze străbătute de coloana 
oficială. în drum spre re
ședința rezervată tnalților 
oaspeți — Palatul Nieder- 
schonhausen —, sînt stră
juite de zeci de mii de oa
meni care intimpină cu - 
multă bucurie și cu aleasă 
ospitalitate pe* * conducăto
rul partidului și statului 
nostru.

La reședință, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker s-au întreținut 
cordial

(Urmare din pag. I)

membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Ion Sîr- 
bu, vicepreședinte al Con
siliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Con
stantin Mitea, consilier al 
secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân și președintelui Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
la plecare, de membri și 
membri supleanți ai Co-

Depunerea unei
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialisto România, 
a depus, marți după-amia- 
ză, o coroană de flori la 
Monumentul victimelor 
fascismului și militaris
mului.

In fața flăcării’veșnic ne
stinse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a păstrat un 
moment de reculegere

D i
Marți seara, tovarășul E- 

rich Honecker, secretar 
genera] al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D Germane, a 
oferit un dineu oficial în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist

mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central 
al partidului, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, de reprezentanți ai 
unor instituții centrale, or
ganizații de masă și ob
ștești, genei aii.

Un grup de pionieri a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

La ora 9 aeronava prezi
dențială a decolat de pe 
aeroportul Otopeni, îndrep- 
tîndu-se spre Berlin.

coroane de flori
Au fost intonate imnu

rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Democrate Ger
mane.

La încheierea ceremo
niei depunerii coroanei de 
flori, secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit defila
rea gărzii de onoare.

n e u
Român, președintele Ropu-. 
blicii Socialiste România.

In timpul dineului, des
fășurat într-o ambianță 
cordială, de caldă prietenie, 
tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Erich Honec
ker au rostit toasturi, care 
au fost urmărite cu deose
bită atenție și subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Stația utilaj construcții 
transport Petroșani

Str. M, Eniinescu nr. 22 

încadrează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal :

— Conducători auto cu o vechime de mi
nim 3 ani în specialitate, posesori ai gradelor 
B, C, D, E.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 si Legea 
57/1974

Relații suplimentare la sediul unității si 
telefon 44594 — 4 1781.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, Petrila, 

str. Republicii, 31/51, tele
fon 287.

VIND Skoda 120 L, sta
re foarte bună, Aninoasa, 
telefon 141. (3770)

La ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA URICANI s-a 
pierdut carnetul CEC-uri 
seria A21 de la nr. 987701 
la nr. 98775. II declarăm 
nul.

PIERDUT carnet student 
pc numele Găină Mihăițâ. 
eliberat dc Institutul de 
mine Petroșani II declar 
nul (3768)

ANUNȚURI

MAMA, Miilea Rozalia, amintește cu aceeași 
durere împlinirea a 3 ani do la decesul scumpului 
ei fiu

ing. MICLEA TIBERIl
Nu te voi uita niciodată. (3771)

PIERDUT chitanță fond 
rulment nr. 673 din 1 apri
lie 1981, pe numele Coroi 
Ion, eliberată de Asocia
ția dc locatari Vulcan O 
declar nulă. (3769)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pogo- 
reanu Petru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3765)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Moroșan 
Mihai, eliberat do Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3764)
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