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Întîlnirea prietenească de lucru dintre 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa ELENA CEAUȘESCU, 
și tovarășul TODOR JIVKOV, 

la Giurgiu-Ruse
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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE I
în spiritul sarcinilor și indicațiilor trasate de 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Sînt necesare eforturi pentru 
completarea efectivului

— Tovarășe inginer șef 
Gheorghe Drăgoi, v-aș 
propune ca, la începutul 
discuției noastre referi
toare la condițiile existen
te la I.M. Bărbăteni în 
vederea ridicării produc
ției medii zilnice la cea 
prevăzută pentru ianuarie 
1987, să ne precizați dacă 
întreprinderea este pregă
tită pentru realizarea a- 
ceștei producții?— Condițiile geologico- miniere dificile din cîmpul minier Bărbăteni impun 
un efort deosebit atît din punct de vedere al cercetării unor potențiale capacități de producție, 
cît și o exploatare optimă, din punct de vedere economic. Pe kilometrul 
pătrat sînt depistate peste 105 falii, ceea ce creează greutăți în desfășurarea normală a activității pro
ductive. Se impune, deci, executarea unui mare volum de lucrări de foraj de

Oameni rare 
înnobilează lemnul intr-un anume loc al incintei, vizitatorul poate cuprinde cuprivirea două puncte e- sențiale ale Fabricii de mobilă din Petrila: cel

prin care sc face a pro vizionarea, cu materie primă, a fluxului de fabricație și acela prin care sînt expediate, către benefici-- 
ari, produsele finite. Deși 
sînt relativ apropiate în 
spațiu, cele două puncte „ajung", semnificativ, la foarte mare distanță în ce privește gradul de prelucrare a lemnului: panourile mari de PAL trimise de combinatul de profil din Tîrgu-Jiu, devin de

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Lipsa de răspundere și-a pus 
amprenta asupra 

lucrărilor de instalațiiIn acest an, orașul Uri- cani a făcut pași importanți pe calea . modernizării. Concomitent cu sporirea considerabilă a capacităților de producție, , 'au fost construite peste 300 de noi apartamente, pentru a asigura condiții de stabilizare a forței de muncă. S-au început lucrările de construcție la policlinica cu staționar, la noul sediu al Oficiului PTTR, au continuat lucrările la structura de rezistență a noului magazin 
general.' Constructorii din brigada 50 a ACM au retî- 

la suprafață și în subteran, necesare creșterii gradului de cunoaștere a zăcă- mîntului de cărbune. Am 
spus aceasta, deoarece, pentru subteran, avem nevoie de- instalații și prăjini de foraj, în aprovizionarea cu respectivele • instalații așteptînd să fim sprijiniți mai eficient de către factorii competenți. Referitor la greutățile întîm- pinate, menționez stratul 
16, blocul X, unde există infiltrații de apă de la suprafață, și gradul slab 
de cimentare a rocilor din acoperișul direct. In stratul 5, blocul XI, trecerea printr-un plan colector vechi a impus măsuri su. plimentare pentru asigurarea locului de muncă.

— Am reținut, deci, că, 
în luna viitoare, veți dis
pune de o linie de front 
cu 96 de metri mai măre 
decît cea actuală. Acest 
lucru înseamnă că, .în ia
nuarie, producția zilnică 
a I.M. Bărbăteni se va 
ridica la nivelul celei pla
nificate?

I.M. PETRILA

ZIUA BRIGADIERULUIîntrunită cu puține zile înainte de încheierea anului, a fost firesc ca Ziua brigadierului de la mina Petrila să prilejuiască un dialog rodnic, responsabil, între conducătorii formațiilor de lucru din a. batajele și fronturile de lucru ale noilor drumuri subterane pe tema de cea mai „fierbinte" actualitate — pregătirea condițiilor pentru un demaraj cît mai bun în viitorul an, pentru ridicarea activității productive la nivelul sarcinilor sporite. .
Ceea ce poate însemna a- cest imperativ atît de vast ca sferă de cuprinde-

șit \să învingă dificultățile cu care s-au confruntat în ceea ce privește ritmul de aprovizionare cu materiale și prefabricate, rea- lizîndu-și sarcinile cele-au fost încredințate.Dar lucrările de " instalații electrice, de. extindere a rețelelor termice, de apă potabilă și canalizare, care revin insta- . latorilor din formația coordonată de maistrul Nicolae Belea au rămas mult în urma , construcțiilor de .
. V.S. FENEȘANU :

(Continuare in pag. a 2-ă)

-r- Am avea condiții de realizare a acestei pro. ducții în măsura în care plasarea locurilor de muncă ar fi corespunzătoare, eu alte cuvinte, în măsura în care vom dispune de e. fectivele necesare. In prezent, în cărbune prestăm cu 124 de posturi mai pu - țin decît planul, iar pe total subteran înregistrăm un minus de 470 posturi. Datorită acestui fapt, nu se ating productivitățile planificate, o serie de o- perații auxiliare (transport de materiale, întreținerea căilor de acces, a celor de aeraj etc) le executăm cu oameni din abataje. Apelînd la cifre, iată, pro. ductivitatea muncii pe mină este cu 210 kg cărbune pe post mai mică decît cea planificată.
— înțelegem, din cele 

spuse de dumneavoastră,

Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

re, a fost demonstrat în a doua parte a Zilei brigadierului. Brigadierii Ștefan Alba, Francisc Kovacs, Constantin Borș, Radu C. Ioan, Vasile Pavel — de fapt toți brigadierii minei, cu excepția unuia singur, aflat în concediu și plecat din localitate, și-au dat întîlnire la cabana Lunca Florii. Tradiționala casă de odihnă a minerilor Petrilei, se prezintă mai atractivă’și mai funcțională, fiind în măsură să ofere, împreună cu împrejurimile condiții
Ioan DUBEK .

(Continuare în pag. a 2-a)

Marți la vremea amiezii. Ca toți jicnii cu dublă profesiune — de mineri și țărani — subinginerul Ion Rad, din Paroșeni, tăia lemne în curtea casei sale. Ridica, din cînd în cînd, ochii către cer, seceta pre. lungită și înghețul împietriseră brazdele de pămînt. Deodată a încremenit.' Intr-o grădină, brazdele săreau spre firele de. ; înaltă tensiune, puhoiul de ape se apropia amenințător de case. Nu, nu era nici cutremur, nu izbucnise nici vreun vulcan, ci se pro. dusese o avarie pe traseul magistralei de apă potabilă Valea de Pești — Petroșani.— Cine intră la „apă" nu mai scapă de ea, își exprimă profesiunea de credință exeavritoristul

Joi, 18 decembrie, a avut loc, la Giurgiu și Ruse, întîlnirea prietenească de lucru dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pue- ședintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Această nouă întîlnire se înscrie în cadrul dialogului tradițional româno- bulgar la' nivel înalt, .care a marcat, de fiecare dată, momente de însemnătate
Convorbirile oficiale româno-bulgare 

la nivel înaltJoi,; 18 decembrie, au avut loc la Ruse convorbiri oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu. lui Comunist Ro. mân, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R.,
In continuare, convorbirile s-au desfășurat în plen. ;■ -Au participat persoane oficiale române și bulgare.S-a apreciat că rezultatele bune dobîndite pînă acum în extinderea conlucrării româno-bulgare, cît și potențialul în creștere al celor două economii naționale deschid noi „per-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

s-a înapoiat în patrieDupă încheierea convorbirilor oficiale și dejunul oferit în onoarea înalților oaspeți români, j, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov, împreună cu persoanele oficiale participante la noul dialog româno-bulgar la nivel înalt s-au îndreptat spre Ruse., Ceremonia plecării conducătorului partidului și
Pentru apa din casele oamenilorVaier Draia, de la IGCL. După manevrele de închidere și golire a conductei, au intrat în acțiune formațiile din Lupeni, Petro, șani și Vulcan ale secției de apă. Noaptea, pe ploaie, excavatoristul Dumitru Contor a SCOS tubul cu ciment avariat.In locul lui trebuie; pozat un altul de oțel, prins la capete printr-un sistem complicat de manșonare. Miercuri dimineața, maistrul Ion Ulari le.a spus Gemenilor, care vor, să p.ece acasă. Cîțiva s.au repezit să-și schimbe hainele ude, au îmbucat cîte ceva și s-au întors cil toți’. Iosif loo, șeful de e- ch-pâ al instalatorilor, iese din conductă, înghețat, dar fericit, reușise ghidarea, mai ales că Dumitru 

hotărîtoare în dezvoltarea conlucrării rodnice, multilaterale, dintre cele două partide și țări, în întărirea continuă a prieteniei dintre popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.La sosirea în municipiul Giurgiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășul Ion Popescu, prim secretar al Comitetului județean de partid.Mii de locuitori ai județului au făcut o entuziastă primire iubiților oaspeți, aclamîndu-i și ovaționîri- du-i îndelung. Cei prezenți au reafirmat vibrant senti

prim viceprim.ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.
★spective intensificării colaborării dintre ..partidele, țările și popoarele noastre. A fost exprimată hotărîrea comună de a se acționa, și în viitor, pentru a se pune în valoare largile posibilități existente în vederea înfăptuirii, în cele mai bune condițiuni, a tuturor obiectivelor de colaborare convenite, pentru intensificarea cooperării și spe- 

statului nostru s-a desfășurat la punctul de frontieră de pe teritoriul țării vecine, unde numeroși cetățeni au salutat cu bucurie pe înalții oaspeți, la fel ca și la sosire,, au a- plaudat cu însuflețire, dînd expresie dorinței lor de a se dezvolta în continuare relațiile trainice, tradițio
nale, de prietenie și colaborare româno-bulgare.

Contor, manevrase conducta cu autoexcavatorul ca pe un cristal de preț. Două grupuri electrogene mitraliază liniștea ancestrală a copacilor încremeniți de frig. Gheorghe Gagiu, Sorin Varga aleargă cu mașinile lor după materiale. Dumitru Go- goașe, Tiberiu Soba și Pavel Bogotoi sudează cu schimbul, ajutați de mais
în pag. a 3-a

Importantă formă a muncii politice 
de masă în sprijinul producției 

PROPAGANDA VIZUALA, BOGATA IN 
CONȚINUT, ATRACTIVA, EFICIENTA

mentele de fierbinte dragoste, de profundă prețuire și recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In aplauzele și uralele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu s-au îndreptat, apoi, spre punctul de frontieră.In această zi ..Sărbătorească, aici erau arborate drapelele de stat ale României și Bulgariei, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și cel al tovarășului Todor Jivkov.
(Continuare în pag. a l a)

In această primă rundă de convorbiri au fost examinate stadiul actual și , perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale româ- no-bulgare, problemele care mai trebuie rezolvate în vederea extinderii în continuare a acestor relații.
.cializării în producție, diversificarea și «sporirea . volumului schimbului de mărfuri între cele două țări. I' ■ ' ■' '■ ■In acest scop, în cadrul convorbirilor s-a stabilit ca membrii celor două delegații să analizeze concret căile și posibilitățile de

(Continuare în pag. a 4-a)

In timp ce se intonau imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria, o gardă militară a prezentat Onorul.Cei doi conducători de partid și de stat au trecut în revistă garda de onoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat apoi rămas bun de la per-
(Continuare în pag. a 4-a) 

trul Andrei Donisa, de mecanicul Ioan Mîndruță și de alții. S-au împlinit deja 24 de ore, de cînd Vulcanul j și o parte din Petroșani n-au apă, atît de necesară și funcționării termocentralei. Directorul IGCL, ing. Alexandru
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pentru apa din casele oamenilor
(Urmare din pag. I)

ieȘi
(Urmare din pag. I)

Sînt necesare 
eforturi pentru 

completarea 
efectivului

In acest prim an planului cincinal, consiliile populare din Valea Jiului au manifestat o continuă a- tenție atît pentru dezvoltarea producției industriei mici, care valorifică resursele locale de materii prime și materiale, cît și în domeniul diversificării și modernizării de prestări i de servicii pentru populație. . Ponderea în ’ industria mică o au cele două cooperative meșteșugărești din Petroșani și Lupeiii, care însumează 103 activități, la care se adaugă secția de industrie mică din Petroșani, a întreprinderii dețene de profil.Volumul prestărilor 
servicii este în acest de peste 469 milioane cu o creștere de 13 la sută față de 1985, ceea ce însemnează că pentru fieca
re locuitor din ‘ Valea

’jiului se prestează servi, cii în valoare anuală de 3131 lei. Producția marfă în industria mică a eres, cut, comparativ cu cu 7 milioane lei, în cest an inființîndu-se noi activități, cum tricotaje, ateliere de plărie, răcoritoare, rații auto, ] Mărie, reparat

un atelier de tîmplărie în Petroșani și o secție de răcoritoare la Vulcan.întregul proces de valorificare judicioasă a resurselor locale de materii și materiale este determinat de inițiativa consiliilor populare care au datoria să înființeze activității proprii pentru consili-

ju-de an lei,

. 1985, a- 10 sînt tîm- repa- patiserie, sifo- • ______  . , ; brichete etc. O recentă analiză fectuată asupra modului în care s-a acționat pentru realizarea programului de dezvoltare a industriei mici și prestarea de servicii a reflectat preocuparea permanentă pentru calitatea și diversificarea serviciilor. In cooperație sînt acum 32 noi servicii utile cetățenilor: ții mărochinărie, ții la instalațiile pictură, confecții rații îmbrăcăminte pentru copii, recondiționate, de pălării, înregistrări de benzi magnetice etc; în industria mică s-a înființat

activități asigurarea necesităților de var, piatră spartă, balast, obiecte de uz casnic și gospodăresc, microferme zootehnice etc. Doar la Vulcan și Banița au existat în acest an astfel de preocupări, care au pornit din consultarea cU cetățenii. In apropiatul an 1987, s-a accentuat în Comitetul Executiv al Consiliului popular municipal, secția de industrie mică din Petroșani, cooperativele meșteșugărești, celelalte unități de gospodărire comunală și locativă, AUTL trebuie să acționeze cu exigență și responsabilitate sporită’pentru diversificarea activităților creșterea calității serviciilor pentru muncii din

că neajunsurile cu care vă 
confruntați nu se datorea
ză condițiilor create în 
vederea atingerii nivelului 
de producție zilnică pre
văzută pentru prima lună 
din 1987, ci mai ales a- 
cestui aspect, al/lipsei de 
efective. Vă întrebăm ce 
s-a făcut și arse face 
pentru completarea efec
tivului?— întâmpinăm greutăți în stabilizarea forței de . muncă datorită faptului că. nu putem asigura, . în întregime, condiții de cazare pentru muncitorii nou-încadrați și familiile lor. Numărul de apartamente repartizate în 1986, întreprinderii noastre a fost mai mic decît cel so. licitat. In aceste condiții, cei nou veniți stau cîteva luni, apoi pleacă. In ne privește, facem în vederea recrutării

— Casa fără copii e fără bucurii, conchide el.Moțul Vaier Draia a a- vut un bunic, căzut prizonier în primul război mondial, care a ajuns, bolnav tocmai pe la... Tokio; s-a întremat doar pe drumul de la Constanța la Bulzeș- tii Apusenilor, cu -p~:----fără seamăn de - — - întuneric apare Ion Maier, care de termoficarea lui, dar are casă tăte. Cu bîta momîrlăneas- că și straița. Pe un ștergar așterne ortacilor săi de Sînt 12. Recep- la „apă" o strachină de cîrnați, jumări proaspete, și sîngerete. Noroiți pînă la brîu, cu sprîncenele și bărbile mestecă sudurii negației comorilepovești- etanșei- , în- în

e-

repara- interven- sanitare, și repa-

Valea
Și tuturor oamenii Jiului.

ce totul forței de muncă. De asigurarea spațiului de cazare, depinde, în foarte mare măsură, creșterea și stabilizarea forței de muncă la mina noastră, și implicit, realizarea producției zilnice planificate.

Todor, prezent la toate' operațiunile, prin decizii, punînd umărul, aranjează, la mina Paroșeni, masa oamenilor rebegiți de ger, vor mînca pe rînd. Cîțiva oameni pleacă petraseu, ceilalți, mai ră-mîn în jurul focului mocnind. Reamorsarea con.ductei este amînată. Intr-un loc, o rovină înghețată presupune o altă defecțiune...— 12, cepție.— 60! ție!— Dă mele.— Ce __________— Spunei soției că astă seară întârzii.Dialogul undelor relevă faptul că ■ mulți muncitori n-au fost acasă de marți dimineață. Dumitru Contor el e „60", caută cu înfrigurare locul avariei. Cupa excavatorului abia zgîrie brazdele înghețate, un dinte al dihanie! metalice se mișcă deja. Apar, vizavi de stația de transformare, o nouă groapă și un alt foc. Mizguie, e frig, pe rînd, oamenii se încălzesc, dar nu-și pierd buna ’ dispoziție. Bogbtoi, om serios, cu nepoți, vorbește cu drag despre prîslea, care are doar 2 ani.

12! Sint 60. Re-
un telefon soțieisă transmit? : Și

pîinea acasă. Din maistrul răspunde Lupeniu- în veciriă-

sirea și echilibrarea presiunilor. La fiecare Vană, cămin de apă, la rezervoare, „aparii" de la IGCL preîntâmpină „lovitura de berbece". Cu greu, după multe eforturi, este deblocată o vană la „transformator". Ora 21,42. .— Vă raportez, tovarășe director, că totul a intrat în normal. Cei de la intervenții pot pleca. Cei din rețea rămîn la posturi, conchide maistrul U- lari.— Plus 30 cm, în rezer- vorul Vulcan, se aude prin radio.
Joi dimineața, ora 6. Locuitorii se trezesc, deschid robinetele de la baie. Apa limpede țîșnește. Mulțumită eforturilor, ab- muncitorilor, .rhaiȘtrilor și inginerilor de la IGCL, care s-au aflat Ia datorie mai bine de 31 de ore în continuu. Duminica trecută, la Lupeni, a avut loc o intervenție similară. La stația de filtre . de la Taia, meseriașii maistrului Ion Jurcă au recuperat pierderile din baraj. 60 

de oameni de la IGCL, inclusiv personalul TESA, aU spart gheața de la căpta- fea Jieț pe o distanță de 2 km. Pentru a fi apă în casele oamenilor, pentru a fi căldură, pentru ea mi. nele și celelalte unități e_ conomice să desfășoare o activitate normală.

genele pîrlite, cu crescute, oamenii alene. Flăcările descoperă parcă pămîntului, ca-n le bătrfnilor. Se zează jugul și inelul, tr-un dans al pașilor, care noroiul coclit devine lăptos. Ion Roth va trebui să ia două zile motivare pentru școala de maiștri.Ora 18,42. Prin inginerul Todor dă ordine echipajelor auto de pere a manevrei’de piere, comanda se la căminul de apă din Lupeni, unde, dintre manp- metre și conducte, maistrul Ulari urmărește aeri-

radio,înce- um- află
SPATARU

nuci
pa fie

Aspect din secția 
îmbuteliat băuturi ră
coritoare din Vulcan a 
întreprinderii de in
dustrie mică Deva.

Oameni care înnobilează lemnul
(Urmare din pag. Dnerecunoscut, transformîn- du-se în elegantele componente. ale garniturilor, de mobilă care poartă marca fabricii din* Petrila.Intrînd în intimitatea fluxului de fabricație, devine evident „secretul" a- . vestei spectaculoase ; înnobilări a lemnului. El se află implicat în măiestria și gradul înalt de profesi- onalitate ale muncitoarelor din- secții, în scrupulo. zitatea cu care execută fiecare dintre operațiunile cerute de tehnologia prelucrării lemnului. In modul, de pildă, cum „cro

iesc" Gabriela Donda și colegele sale de la atelierul de profil. Nu este vorba numai de respectarea dimensiunilor prevăzute î ’. .re nu depășesc milimetri. .mCf. mai ales de asigurarea . liniei elegante a
rul de profil. Nu este vorba numai de respectarea dimensiunilor prevăzute în schițe, cu toleranțe care nu depășesc milimetri. Ci mai ales de asigurarea liniei elegante' a fiecărei piese de iriobilier, asam-
în schițe, cu toleranțe ca-fiecăreipiese de iriobilier, Msam.

micile defecțiuni remediate în mod răspunzător. ,Precizia și frumusețea e- xecuției sînt date, aici, la Fabrica de mobilă din Petrila, de pasiunea pentru, am îndrăzni să spunem, arta prelucrăi’ii lemnului. Ea nu se face, însă, artizanal, ci a fost transferată unor mașini de înalt randament. ~ de oamenii care Ie mînU- iesc ca ele „datoria" așa cum trebuie. Depinde și de modul cum sînt întreținute, deci de felul cum lucrează oamenii din sectorul de pro- Cum tot atît de mult con. fii, cu alte cuvinte tează lucrul pe care îl fac, la finisaj, Dorica Pe- truț și Ioana Ciofu. Ceea ce scapă ochiului exigeht chiar al viitorului beneficiar, aici nu e trecut cu vederea. Piesa în întregime este examinată atent și rapid, și tot atît de rapid se intervine pentru

blate, toate. într-un tot unitar și armonios numit mobilă.La furniruit, treaba este numai migăloasă,și pretențioasă. „Fața lemnului" se schimbă brusc — dar și. durabil, pentru de felul în care își Margareta ca. fac datoria Margareta Csiki și tovarășele ei de muncă depinde și satisfacția feri, citului posesor al mobilei. Fiecare detaliu din tehnologie este avut în vede- re — pentru că. bune profesioniste, muncitoarele de aici știu că, în materie de frumos al lemnului, a- mănuntele contează enorm.

Lipsa
l’imare din pag. I)

Dar depindesă-și facă
—, __ ....... . ............_ deloan Papuc, Ioan Alexe și colegii lor de meserie. Depinde, așa cum ne măr-' turisea șeful fabricii, Marin Boncăn, „de caratele" profesionale prin care oamenii noștri înnobilează lemnul, făcîndu-1 să.„ devină lucruri frumoase și utile pentru semenii lor".

locuințe. „Datorită acestui fapt, ne-a declarat tovarășul Dan Marcu, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc Uricani, apartamentele n-au putut , fi repartizate locatarilor la termenele planificate. Abia după ce am acordat un sprijin concret instala- „torilor, în procurarea unor materiale și asigurarea forței de muncă, a utilajelor de transport, au fost finalizate lucrările prioritare, 
de la centrala termică nr. 2 din cartierul Bucura de la rețelele electrice, de apă potabilă și de termo. ficare".Cu o mare întârziere față de termenul stabilit în graficul de lucru, de cU-

ZIUA BRIGADIERULUI
(Urmare din pagi I)

a-
amatorul Vasile Pollak', un neobosit drumeț pe cărări-' le montane, este demnă de reținut precizarea pli- - nâ de învățăminte: „Casă-ți iubești cu adevărat patria, mai întîi * trebuie sâ.i cunoști* frumusețile. Or,- pentru aceasta trebuie ; să-i străbați locurile,. cărările...". De mult inte. reș s-a bucurat și un alt punct de mare atracție o. ferit brigadierilor: întîl-nirea cu unul din mem. brii de bază ai echipei de fotbal „Jiul" Petroșani — Vasile. Popa.Prin conținut, prin . diversitate, Ziua brigadierului încheiată la cabana LUnca Florii, s-a constituit

excelente de odihnă și re- creefe minerilor și familiilor lor.Pentru participanții la Ziua brigadierului, a oferit chiar cu acest prilej o după-amiază de maretracție, de deconectare binemeritată și instructivă. In acest sens, li s-a oferit minerilor o audiție muzicală de bună calitate, momente vesele inspirate din realitățile cotidiene ale vieții colectivului, și realizată de tânăra brigadă artistică a minei, o proiecție de diapozitive, cu peisaje din zona noastră mort, fană, cu flora și fauna sa de rară frumusețe și por- ‘ într-un dialog rodnic des. tul popular momîrlănesc. Din comentariul realizatorului proiecțiilor, foto- pre producția de cărbune, dar și într-un .act de cultură.
de răspundererînd centrala termică nr. 2 a fost dată în folosință, iar rețelele termice au fost finalizate și locatarii au putut intra în posesia noilor apartamente. Iată însă că, după primele zile de îngheț, din luna decembrie, locatarii noilor a. partamerite s.au confruntat cu unele dificultăți. Au fost zile în care căldura nu s-a..simțit în apartamente. Neglijarea lucrărilor de izolații de către oamenii din subordiriea maistrului Nicolae Belea au avut drept rezultat înghețarea vanelor. Un ventil defect a întrerupt alimentarea cu apă potabilă a locatarilor din blocul 49. Instalațiile din blocul 5 au înghețat. In centrala termică nr. 2 au apărut

mări pierderi de apă, în condițiile în care consumul de apă este raționalizat. Este clar că, în fața exigențelor justificate ale locatarilor, lucrările de instalații n-au trecut examenul calității. Justificările maistrului Nicolae Belea, care răspunde de calitatea acestor lucrări — „nu am oameni suficienți, pe structuri de meserii, iar uneori am avut mari goluri în aprovizionarea eu materiale" — nu Sînt decît un paravan. după care se întrevede lipsa de răspundere. Fiindcă aici nu e vorba de întîrzierea lucrărilor, ci de nefințiliza- rea lor pînă ia capăt, conform proiectelor de execuțieție, , astfel incit să protejate de îngheț.
LII

I
I FESTIVAL. In cadrul e- tapei orășenești a Festiva-
Ilului național „Cîntarea. României", ediția a Vl-a,
I sîmbătă și duminică, la 
I' Petroșani, în sala Casei de 
I cultură vor avea loc spec- tacole-concurs ale forma-
I țiilor artistice din reședin- 
I ța de municipiu. Vor in- 
I tra în concurs satira, umo.
I rul, brigăzile artistice, co-

i fructe minus 9 grade, O mențiu- s-au pus în vînzare braziiarnă.cu cetina tot verde, va deveni podoaba căminelor spre bucuria celor mici, și nu numai a lor, în noap- tea-nopților, cînd vom păși în noul an. (I.D.)

SERI CULTURALE. Du- pentru legume și minică, la Teatrul de stat i ' . “ „Valea Jiului" și la Casa pentru pomul de de cultură a sindicatelor, Tradiționalul brăduț din nou, discotecile îi așteaptă pe tinerii, dornici de dans și muzică. Amintim cu acest prilej că au mai rămas numai 10 zile r_____ __________ pînă Ia încheierea con.mată din 30 electricieni și cursului „Disco-top ’86". Pe . 38 de lăcătuși, a absolvitrecent cursurile. In aceste zile, activitatea de ca.prin

nieresc din . localitățile municipiului.regrafia, muzica ' ușoară, folclorul, muzica folk.PRESTĂRI SERVICII.In cartierul Nord, lîngă i limentar s-a nouă unitate ții radio-tv. i funcționare al unității — între orele 9 și 17-. .ACȚIUNI PIONIEREȘTI. „Raportăm cu mîndrie partidului, rezultatele mun- .. _________  ..._
cii noastre", sub acest hficare se extinde Ț.l.generic, sîmbătă, încopînd organizarea unui curs pen
cu ora 10, vor avea .11. ‘întâlniri ale activului pio.

I Petroșani- magazinul a- deschis o de repara- Programul de
PRIMA PROMOȚIE. La I.M. Valea, de Brazi, mină în continuă • dezvoltare, în acest an au fost, organizate cursuri de calificare pentru personalul muncitor. Prima promoție, for- adresa redacției, așteptăm, în continuare aprecierile dv. pentru topul anului.

loc tru mineri, la care: se facînscrieri. (V.S.)
EVOLUȚIA VREMII. Meteorologul de serviciu Maria Șerban ne comuni- 

că: ieri, la ora 8, tempera- tura înregistrată la 
troșani era de minus

BRAD FRUMOS. La U- nitățile de desfacere ale întreprinderii comerciale grade, iar în Paring

ne: aici stratul de zăpadă este de 15 centimetri, Pentru astăzi se prevede o vreme instabilă, valorile termice situîndu-se în jurul a zero grade. Sînt posibile precipitații slabe, sub formă de ninsoare. (Gh.O.)
Rubrică realizată de 

H. DOBROGEANU



j Importantă forma a muncii politice de masă in sprijinul provinției

i PROPAGANDA VIZUALĂ, BOGATĂ ÎN
l CONȚINUT, ATRACTIVA, EFICIENTĂ
ImplicareIn realizarea propagandei vizuale, organele și organizațiile de partid din unitățile economice și instituțiile municipiului, organele și organizațiile de sindicat, UTC, celelalte organizații de masă și obștești, sub directa îndrumare a comitetelor municipal, orășenești și comunale de partid, au acți- onat pe tot parcursul ti- . nului 1986 pentru ridicarea acesteia pe o treaptă calitativ-superioară, care să permită îndeplinirea principalelor obiective ale muncii politice de masă, mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan, formarea omului nou, cu o concepție înaintată despre muncă și viață.Bilanțul prilejuit de e- tapa municipală a concursului propagandei vizuale, care a a- vut loc ieri, la Petroșani’ a reliefat că a-ceasta a oglindit în permanență, sarcinile de producție și modul în careacestea sînt realizate/ ini-' țiativele muncitorești, cri. teriile și angajamentele în întrecerea socialistă, a e- vidențiat fapte de muncă pline de dăruire, fruntași în producție, acționând pentru formarea opiniei colectivului în vederea întăririi disciplinei și a exigențelor în toate sectoarele de activitate.In același timp, prin forme atractive de propagandă vizuală, au fost evidențiate marile evenimente din viața partidului și poporului, atașamentul profund al oamenilor muncii din Valea Jiului, mineri, preparatori, constructori, lucrători din industria ușoară, alimentară și prestări de servicii, față de politica partidului.Colectivele redacționale ale gazetelor din între, prinderi și instituții, comisiile de propagandiști și agitatori s-au străduit să realizeze o propagandă vizuală mereu ancorată în realitățile de la fiecare loc de muncă.Gazetele de perete și satirice, vitrinele > calității

concretă în viața colectivelorau constituit și înan acesț la; și altele ale căroraii instrumente eficiente te au fost apreciate la îndemîna comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază, vederea mobilizării menilor muncii la îndeplinirea sarcinilor economice, a educării lor în spiritul eticii și echității socialiste.
m oa-

C LAS IF I CA RE A
la concursul propagandei vizuale

I. IN DOMENIUL INDUSTRIEI
J. GAZETE DE PERETE :> Locul I : I.M. I’etrila ; Locul II : I.M. Lonea ; Locul 111 ; I.M. Aninoasa.
2. GAZETE SATIRICELocul I : I.M. Lonea ; Locul II : I.M. Petrila ;Locul III : I.M. Uricani.3. GAZETE „TINERETUL ȘI PRODUCȚIA” 5Locul I : I.M. Lonea ;Locul II : Uzina de preparare a cărbunelui , Petrila ;Locul III : Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni.
4. GAZETE „FAPTUL ZILEI" :\ Locul I : U.E.H. , Vulcan ;Locul II : Uzina de preparare a cărbunelui LupeniLocul Iii : I.M. Aninoasa.
5. PROPAGANDA VIZUALA LA NIVELUL 0- 

RAȘULUI:Locul I : Orașul Vulcan; Locul II : Orașul Lupeni ; Locul III : Orașul Uricani.6. STAȚII DE RADIOAMPLIFICARE :Locul I : I.M. Petrila ;Locul II : I.M. Aninoasa .; Locul III : I.M. Lupeni.7. PUNCȚE DE DOCUMENTARE :Locul I ; I.M. Petrila ;Locul II : I.M. Lupeni ;Locul III :: I.M. Uricani.
8. CINECLUBURI :Locul I : i.M. AninoasaLocul II : I.M. Lupeni ; Locul Iii ; I.M, Petrila.
9. DIAPOZITIVE, ALBUME :Locul I : I.M. Petrila ;Locul II : I.M. Lonea ; Locul III : I.M. Vulcan.

IL UNITĂȚI DE INVAȚAMINT
a) Pionieri :

1. GAZETE DE PERETE „SEMAFOR" :Locul I : Șc. gen. nr. 6 Petrila. nr. 6 Vulcan, nr. 3 Lupeni ; ■, ' Locul II : Șc. gen. Aninoasa ;Locul III : Șc. gen. nr. 7 Petroșani, nr. 6 Petroșani, nr. 2 Petroșani, nr. 1 Petrila, CPSP Petrila.
b) Licee ; L

; \: 1. GAZETE DE PERETE'Locul I : Liceul de matematică-fizieă și Liceul industrial Petroșani ;Locul II : Liceul industrial nr. 1 Lupeni și Liceul economic Petroșani ;Locul III : Liceul industrial Vulcan.
2. GAZETE SATIRICE :; Locul I : Liceul economic Petroșani ;■ / ■ Locul II : Liceul industrial Petroșani ; Locul III : Liceul industrial Vulcan.3. CABINETE DE ȘTIINȚE SOCIALE :Locul I : Liceul industrial Petroșani. Locul II : Liceul industrial Vulcan ; Locul III : Liceul industrial nr. 1 Lupeni.

conducere unitară de că- . tre partid, a muncii de propagandă —..a fost- o- . locuri rientată spre popularizarea, . cunoașterea și însușirea sar- . cinilor ce revin colectivelor de oameni ai muncii din documentele de partid, din cuvînțările tovarășului Nicolae Ceaușescu. O apreciere pozitivă se poate face și la adresa activității stațiilor de radioamplificare din între- prmderi, formă de acțiune politică în rîndul maselor, cu deosebită eficiență. In Valea Jiului există o valoroasă experiență în acest sens, în mod deosebit la întreprinderile miniere Petrila, Vulcan, Lupeni. De aceea, se impune o creștere a calității e- misiunilor, a incisivității stilului de redactare al programelor.In ansamblu, 1986 a fost un an în care s-au făcut pași importanți pentru creșterea eficienței pro- J” ■*'** politico. pagandei audio-vizuale.ideologică, din care 8 la ’ a?a cum,_ s_amu_ reliefat și în consfătuireav- orășenești <le ieri ~ sarcinile puse în de partid, 19 în întreprin- fața colectivelor de oa-deri economice, 31 în școli' .meni ai muncii sinț dep.- - - - ' „1 dc xuliie sebit de mcbi™"4'"'”’"au contribuit la pregăti- complexe. De aceea rea și desfășurarea în bu- r~ . 'J~ 'ne condițiuni a învățămîn. . s^. înscrie cu șl maitulul politico-ideologic de, " *" 4’”partid, sindicat, UTC și ODUS, în scopul documentării și informării pro- - pagandiștilor și cursanților. întreaga activitate a. punctelor de documentare, — mijloc principal de

meri- de princomisiile orășenești clasificarea lor pe fruntașe.Propaganda vizuală realizată în școli sprijină 
elevii, pionierii și denții în realizarea cinilor procesului structiv-educativ, , stu. sar. in- orien-

de documentare politico-• In cele 59 puncte 
ideologică existente în Valea Jiului se asigură pre
gătirea și buna desfășurare a învățămîntului politi. 
co-ideologic de partid, sindicat, UTC și ODU S, în 
scopul documentării și informării propagandiștilor 
și cursanților.

• Gazetele de perete se constituie ca o adevă
rată tribună a ideilor novatoare, implicîndu-se activ 
în viața colectivelor.

• Atractivitatea materialelor, abordarea unor 
genuri publicistice diferite, îmbinarea caracterului 
informativ cu cel formativ, constituie cerințe per
manente, cărora le răspunde propaganda vizuală.Indrumate și sprijinit^ tarea școlară și profesio- de organele de partid în nală. - .planificarea operativă și Cele 59 de puncte de de perspectivă a muncii, documentare ] în strînsă legătură cu re- .. . ____ _____alitățile colectivelor de nivelul comitetelor mu-muncă și problemele ce le nicipal și 1 preocupă, colectivele ga.zetelor de perete au a.bord at o problematică ma- și 1 la Institutul de mine joră în edițiile apărute, folosind o gamă diversă ue genuri modalități fică Așa comitetele la minele peni, Livezeni, Uricani, Lo- neă, Aninoasa, la IPSRUEEM, Preparația Lupeni, Preparația Petri-

edițiileo gamă publicistice și de expresie grase întîmplă . la ; de partid. dePetrila, Lu-
sebit de mobilizatoare, munca de propagandă va tre-mare eficiență pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea obiectivelor ce le revin, pentru ridicarea pc o treaptă superioară a conștiinței revoluționare.

II. ALEXANDRESCU

Duminică, 21 decembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.Telef ilmoteca deghiozdan.
Lupul singuratic, (color).
Ultimul episod.12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc. Muzică populară, (color).13,00 Album duminical, (parțial color).— Țară de baladă. ' Muzică și poezie.■— Cotidianul în 600 de. secunde.— întâlnire muzicală cu - formația, „Star 2000“.— Secvențe din comedii cinematografice.— Visare. Moment mu- zi cal-coregraf ic.— Tablouri din Galeria Națională semnate "Corneliu Baba.— Un șlagăr cu Natalia Guberna.— Pe poteci de munte.— Cioeîrlia. Interpre-

, tează un grup de na. <,< iști. I,-;— Telesport.— Un compozitor, un interpret: Mareei. Dragomir.— Lumea minunată a lilmului.■ Microrecital Mîhaela Runceanu.14,45 Contemporanii noștri (color).19,00 Telejurnal.19.15 Țara mea azi.(color).Epoca Ceaușescu — Județul Olt în anul 65 al pârtii Iul ui.19.35 Cîntarea României, (color).20.15 Film artistic.:
Un caz de conștiință.21,40 Feerie pe gheață.21,50 Telejurnal.

' Luni, 22 decembrie.20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico- științific.20.35 Tezaur folcloric.(color).

20,55 Roman foileton.
Calvarul, (color).21,50 Telejurnal.

Marți, 23 decembrie20,00 Telejurnal. Ambulanța, (color).20,20 Viața economică. 21,50 Telejurnal.
PROGRAMUL Țy

20,30 Teatru TV.
Cu toată dragostea' de Dorel Dorian, (color).21,50 Telejurnal. : -

Miercuri, 24 decembrie20,00 Telejurnal.20,15 Viața economică.20,^5 Republicii un cinice unanim... .Versuri și eîntere patriotice.20,35 Timp al marilor în

făptuiri revoluționa re (color).Epoca Ceaușescu,,. Pe Argeș în jos.,. -20,50 ■.Film serial.

Joi, 25 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Istoria la viitor. 30 Decembrie 1947-1986; Documentar științific (cplbr).21,00 Invitație în studiourile Radiotelevi- ziunii. (color). Intîlnire cu opereta.21,30 Invățămîntul și pregătirea cadrelor înalt calificate..... (color).21,50 Telejurnal.

Vineri, 26 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică-20,35 Cadran mondial. ' (color).România în Anul Jțțternațional al Pă*
... ■■■;20.50 La stema Republicii(color). .30 Decembrie 1947 — î®86< Versuri și cîn- tece.21,05 Patria de lumină și glorie. ;Epoca Ceaușescu. Documentar sinteză, (color).21,25 Serial științific. (color).

Din tainele naturii.21.50 Telejurnal.
Simbătă, 27 decembrie13,00 Telex.13,05. La sfîrșit de.săpt&mî- nă (parțial , color). ■ ■ Din sumar:—Dialog... muzical.— Gala desenului animat.

— Sub semnul înnoirilor.— Mîndru cîntec româ- nesc.— Imn pentru Republică.— 30 Decembrie 1947— 
1986.— Moment poetic.— Prima audiție. Interpretează Carmen Radulescu.— Marile momente ale baletului.-- Telesport. .— Trei melodii, trei interpret i: Simona Flo- rescu, Marina Scu- pra, grupul „Crip- ton“.14.40 Decembrie. Cronica evenimentelor poli-■ , tice.19,00 Telejurnal.19,20 Țeleenciclopedia. (parțial color).

19.40 Start... în anotimpul tinereții! (color). Spectacol cU public.20.30 Film artistic.
Omul de pe stradă.22.30 Telejurnal;



4 Sfeagul roșu
.... 1 —

VINERI, 19 DECEMBRIE 1986

Întîlnirea prietenească de lucru dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Todor Jivkov, la Giurgiu-Ruse

(Urmare din pag. 1)Tovarășul Ni col a e Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au salutat cu deosebită căldură pe tovarășul Todor Jivkov, î-au adresat cordiale urări de bun venit la sosirea pe pămîntul țării noas- ■' tre. ’ ’ /Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jiykov s-au îmbrățișat,- și-au strîns mîinile cu prietenie, exprimîndu-și satisfacția pentru această nouă întîlnire.

1979, primul an de producție. In același tinjp, s-a seîntreprinderile și instituțiile municipiului, din celelalte localități ale jude- arătat că, în prezent, țului. Ei au întîmpinat cu realizează mașini și utilaje sentimente de profundă complexe, de tehnicitatestimă pe cei doi conducă- ridicată. Cele mai repre-tori de partid și de stat. zentative dintre acestea auA fost vizitată, în conți- fost înfățișate înțr-o cu- nuare, întreprinderea pen- "tru construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu.Colectivul de oameni ai muncii de aici și-a ex-
prinzătoare expoziție

velul celor mâi de seamă realizări pe plan mondial.Coloana oficială de mașini s-a îndreptat apoi spre sediul Comitetului jude* țean de partid.Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut, de caldă tovarășula-menajată pe platforma de într-o atmosferă montaj general a unității.Inalții oaspeți au vizitatapoi unele secții de bazăT, undespecialiștii au prezentat or-primat prin calde manifes- âîe întreprinderii, țări, deosebita bucurie fa- r™"-" y py ță de noua vizită întreprin- ganizarea și desfășurarea să de tovarășul Nicolae 1 ~Ceaușescu și i " ,O gardă militară a pre- Todor Jivkov, care coinci-zecetentat onorul. Au răsunat de cu împlinirea a solemn acordurile imnuri- < lor de stat al ' Republicii cători de partid și de stat Populare Bulgaria și al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul To- ș dor Jivkov au trecut în revistă garda de onoare.Intr-o atmosferă vibrantă, ce evidențiază bunele relații româno-bulgare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Todor Jivkov, au părăsit punctul de frontieră în mașini escortate de moto- cicliști.Pe traseul străbătut, împodobit sărbătorește cu steaguri românești și bulgare, se aflau zeci de mii de oameni ai. muncii din

Nll-l-j proceselor de producție,tovarășul tehnologiile aplicate, careasigură o productivitate ridicată și o eficiență su-ani de cînd cei doi condu- perioară, precum, și preo-piatraau pUs, împreună, piatra de temelie a întreprinderii pentru construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu—Ruse, rod al trăiniciei colaborării româno-bulga- re, al cooperării reciproc avantajoase dintre cele do
uă țări socialiste vecine și prietene.Gazdele au subliniat că întreprinderea s-a extins continuu. A fost evidențiat faptul că prin punerea funcțiune a noi perfecționarea tehnologice, prin unor tehnologii producția-marfă a prinderii a crescut de an la an, în 1986 fiind zece ori mai mare decît în

în capacități, proceselor folosirea moderne, între-
Călduroasă

, Tovarășul N 1 col a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tovără- șul Todor Jivkov au fost primiți pe teritoriul Bulgariei prietene cu cele mai 
înalte onoruri. • La punctul de frontieră, de pe teritoriul Republicii Populare Bulgaria, împodobit sărbătorește, au venit să salute pe oaspeții dragi din România mii de reprezentanți ai populației orașului de pe malul drept al Dunării. Ei purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, ale tovarășului , Todor Jivkov, stegulețe cu însemnele, drapelelor de stat ale celor două țări vecine și prietene. -La sosirea distinșilor oaspeți, garda militară a prezentat onorul, fanfara a, intonat, imnurile de stat ale Republicii' Socia- , liste România și Republicii ’ Populare Bulgaria.Reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat le-au adresat, , în numele populației raionului și orașului, un cald salut de bun venit pe. pă- 7 mîntul Bulgariei prietene.De la punctul de frontieră, inalții oaspeți, împreună cu persoanele oficiale ce-i însoțesc, s-au îndreptat spre unitatea din Ruse a întreprinderii pentru construcții de mașini . și utilaje grele. Această

Convorbirile oficialede stimă și înțelegere, caracteristică pentru relațiile de prietenie dintre popoarele, partidele și țările noastre, în spiritul dorinței comune de a dezvolta multilaterală
(Urmare din pag. 1)extindere a colaborării și ț cooperării economice ro- mâno-bulgareiIn continuarea birilor dintre Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Todor JivkoV s-a procedat la un larg schimb de păreri asupra problemelor actuale ale ’ ” politice internaționale.Convorbirile s-au < fășurat într-o

Tovarășului TODOR JIVKOV 
i-a fost conferit Ordinul

convor-tovarășul colaborarea româno-bulgară.In legătură cu le întîlnirii, ale rilor purtate cu iețiî jpj, a atjOptaț un
prietenie, cu Todor Jivkov.In continuare, loc solemnitatea rii ordinului „Victoria Socialismului", conferit, prin Decret prezidențial, tovarășului Țodor Jivkov.Cei doi conducători de partid și de stat, însoțiți de persoanele oficiale române și bulgare, s-au îndreptat, apoi, spre punctul de frontieră.O gardă militară a prezentat onorul, Au fost intonate imnurile de stat, ale Republicii Bulgaria și Republicii cialiste România.Tovarășul Nicol Ceaușescu și tovarășul dor Jivkov au trecut

a avut înmînă- rezultate- convorbi* acest pri- co- des- municat care se dă publi-atmosferă cității. ' ;
cuparea pentru pregătirea și perfecționarea profesională a forței de muncă.Vizita a prilejuit reliefarea unor aspecte ale colaborării dintre cele două întreprinderi din Giurgiu și Ruse, ale dezvoltării cooperării dintre acestea, prin punerea mai bună în valoare a posibilităților pe acest uni- revistă garda de onoare, d in

Populare■’ ■ So-
care le oferă în sens profilul ambelor tați, ca și apropierea tre ele.Cei doi conducători partid și de stat au colectivului întreprinderii noi succese în activitatea la ce o desfășoară, în fabricarea unor produse de litate tot mai bună, la

de urat
de ca-ni-
primire in
ȘIcărei '■ au urmă tovarășul

A.

a eTo- în
„Victoria Socialismului'*Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat tovarășului Todor Jivkov, secretar gene-

întreprindere, ale lucrări de construcție fost inaugurate în cu zece ani de ț Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, expresie grăitoare a ționalelor relații de tenie, colaborare și vecinătate dintre ___ _nia și Bulgaria, a dorinței comune de a se conferi noi dimensiuni conlucrării reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre.Tînăra întreprindere se înscrie printre. unițățile reprezentative ale industriei constructoare de mașini din țara prietenă, con-, tribuind într-o măsură importantă la dezvoltarea potențialului economic orașului dunărean.Fructificînd experiența specialiștilor din ambele țări, unitatea din _ ' împreună cu cea din Giurgiu, și-a înscris în programele de fabricație o serie de mașini și utilaje de

este o tradi- prie- bună Româ-

al
Ruse.

colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii vîrs- tei de 75 de ani.A luat parte tovarășa Elena Ceaușescu. -Erau prezente ' persoanele oficiale române și pe de partid și de stat.După înmînarea înaltei distincții, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușestu au adresat tovarășului Todor Jivkov cele mai calde felicitări, urări de sănătate și putere de muncă.Cei prezenți la solemnitate l_au felicitat în mod cordial pe tovarășul Todor Jivkov pentru înalta distincție primită.In cadrul ceremoniei, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au rostit cuvîntări.

In aclamațiile miilor de ral al Comitetului Central bulgare, care însoțesc oameni ai muncii aici, tovarășul Ceaușescu și Elena Ceaușescu, șui Todor Jivkov au luat loc în mașini, îndreptîn- du-se spre Ruse, străbă- tînd monumentalul „Pod al prieteniei".

tur un nou obiectiv de Ceaușescu și ’ mare însemnătate econo- Elena Ceaușescu, mică, rod al cooperării . — - — . fructuoase dintre cele două țâri.In ovațiile și aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Todor Jiykov, s-au îndreptat spre secția de montaj a utilajelor de mare capacitate.Distinșilor oaspeți le sînt înfățișate etapele parcurse în realizarea investiției, modul de organizare a fluxurilor tehnologice, structura actuală a fabricației. •Un loc important în cadrul discuției purtate de cei doi conducători de partid și de stat cu reprezentanții colectivului unității din Ruse l-au ocupat p roblemele legate de dezvoltarea în continuare a colaborării dintre cele două uzine, de la Giurgiu

aflați Nicolae tovarășa tovară-

tovarășa ___ . tovarășul Todor Jivkov aii fost salutați din nou cu deosebită căldură, cu puternice aplauze și urale.Coloana oficială de mașini s-a îndreptat apoi

al Partidului Comunist cei doi conducători Bulgar, președintele Con- ■ siliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, în cadrul unei solemnități care a avut loc Ia Giurgiu, Ordinul „Victoria Socialismului", pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, la întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul bulgar, la promovarea cauzei • generale a socialismului, păcii și
Dejun oferit în onoarea 
înalților oaspeți româniJoi, la prînz, în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a, tovarășei spre Lipnic, unde conducă- Elena Ceaușescu, tovarășul torii de partid și de stat ai României și Bulgariei au continuat schimbul de păreri în probleme de interes comun, început în „ ~cursul dimineții la Giurgiu. varășul Todor Jivkov. și într-o atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

s-a înapoiat în patrie

A

(Urinare din pag. 1)

și Ruse, pe măsura posibi- prezente la lităților largi ce le-au fost create, a cerințelor impuse de Ritmul înalt de dezvoltare și modernizare ă industriei românești și’ bulgare.Vizita la unitatea din Ruse a întreprinderii pentru mașini și utilaje grele s-a încheiat în aceeași atmosferă entuziastă ce

soanele oficiale bulgare solemnitatea plecării,’ iar tovarășul To-

tovarășul Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi în care au exprimat satisfacția pentru noua în- 
, ....... . - ■ ------- în 'practica convorbirilor tradiționale dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări socialiste vecine și prietene.Dejunul s-a desfășurat

Todor Jivkov a oferit un tllnire, ce se înscrie dejun.Au participat membrii celor două delegații, alte persoane oficiale române și, bulgare.In timpul dejunului, to_

A

dor Jivkov de la membrii îmbrățișat cu prietenie. Tovarășul Todor Jivkov și-a luat, de ’asemenea, un cordial rămas buh de Ele n a
delegației române.Cei doi conducători partid și de stat și-au un călduros rămas și-au strîns mîiriile și de luat bun, s-au la tovarășa Ceaușescu.de mașini și utilaje complexitate ridicată, în vederea satisfacerii cerințelor dezvoltării economice a ambelor țări, cît și efectuării unor exporturi pe terțe piețe.La sosirea în unitatea bulgară, numeroși oameni ai muncii au salutat cu ■ s~i.’—. , caracterizat întreaga saentuziasm pe inalții oas- desfășurare, expresiepeți, dind glas bucuriei de ră a satisfacției oamenilora-i primi în mijlocul lor, muncii de aici față de noulaici ne țărmul biitohr al dlalog româno-bulgar laJ* țdimul bui^ar al nivelul cei mai înalt.Dunarn, unde a prins con- Tovarășul Nicolae mii de oameni ai muncii aclamînd cu înflăcărare .poarele noastre.

acla-
prezenți aici, ca de altfel pe întregul traseu străbătut pînă la ieșirea din municipiul Giurgiu, au făcut, din nou, aceeași caldă și emoționantă manifestare a simțămintelor de profundă dragoste și recunoștință față de tovarășul Nicolae

u..ctaCt?IEG^1 0EÂE»DACTIE ■’ ,osi’ BAlAN' loon DU8EK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAJA, Simion POP —. redactor set. Teodor RUSU — redactor șei adjunct 
Tiberiu SPATARU.

La încheierea . sîntîlnirii prietenești româno-bulga- re la nivel înalt, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au revenit, îii cursul .„ după- amiezii, pe teritoriul românesc, în municipiul Giurgiu.La punctul de frontieră, Ceaușescu, ovaționînd și tre partidele, țările și po-
. J

pentru partidul Român, pentru său general. S-a presie deplineifață de noua întîlnire
Comunist secretarul dat ex- < satisfacții la nivel înalt româno-bulga- ră, convingerii că aceasta deschide noi perspective dezvoltării conlucrării din-
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