
Tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
și fovarâșa Elena Ceausescu 

au inaugurat 

Tirgul internațional
București și prima Expoziție
internațională de vinătoare

Tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii ’ Socialiste 
România și tovarășa Elena 
Ceaușescu au inaugurat, 
joi dimineața, cea de-a 
cincea ediție a Tîrgului in
ternațional București Și 
prima Expoziție interna
țională de vinătoare or
ganizată în țara noastră.

La deschiderea festivă 
au luat parte tovarășii 
Manea Măneseu, Iosif 
Banc, Emil Bobuț Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Petre Lupii, 
.Paul N î c u 1 e s c u, 
Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin. Hie Verdeț, Ște
fan Voitec, Ion Coman, 
Mslia; Dalea, Mihai Ge
re, Ton Ursa, precum și 
membri ai guvernului, 
conducători de instituții 
centrale economice.

Primele modele 
de tricotaje produse 

în Valea Jiului
La noua fabrică de 

tricotaje din Petroșani, 
de curind intrată iii 
funcțiune, au fost reali
zate primele 5 modele 
proprii cu care tinărul 
colectiv se va prezenta la 
apropiata întîlnire de 
Ia Neptun cu bazele de 
aprovizionare din țară. 

Cu această ocazie . se 
vor contracta comenzile 
pentru ultimele luni ale 
anului în curs, cit și 
pentru trimestrul I al 
anului viitor. Noile mo
dele au fost realizate cu 
contribuția ing. Rodi ca 
Căpîlneanu și Maria 
Muscalu de la atelierul 
de creație-proiectafe.

I)e asemenea, pe flu
xul de finisare se a- 
flă un număr de 400 
tricotaje, reprezentînd 
opt din cele 29 articole 
contractate pentru a- 
cest trimestru. La re
alizarea primelor pro
duse. o contribuție deo
sebită au muncitoarele 
Gheorghița Niță, Maria 
Nica, Valeria Stoica, 
Ana Szatmari. Mariana 
Nicula. sub îndruma
rea Ibolyei Deac, mais
tru.

| Merele
i S-a întîmplat în Petrila, la unitatea Legume și I 

•j fructe din cadrul complexului comercial al cartieru- f 
■ Iui 8 Martie, unitate eu bun renume în oraș, dar... 1 
: ...Era ora închiderii. Adică, mai brâu cîteva j
I..minute pînă la ora închiderii înscrisă pe ușă O tină- ț 
! ră, o vînzătoare a unității a încuiat înăuntru cîteva ? 
; cumpărătoare care mal puteau fj servite pînă la im- , 
i placabila oră a închiderii. :

De partea cealaltă a ușii a venit o femeie cu doi ț 
j copii. Cu doi copii mici, să fi tot avut doi ani unul î 
i și trei anî celălalt. „Nu- vreau decît niște mere, de 3 ; 
I lei, pentru copii", o ruga prin sticla de netrecut a l 
î ușii pe tînăra care, sigur nu știa ce-nșeamnă ca o i 
« mamă să vrea să le dea copiilor mere. S-a făcut că i 
> n-o vede. La copiii care o priveau mirați nu s-a | 

uitat, femeii i-a făcut semne că n-o servește și... i-a î 
întors spatele. Dinăuntru o cumpărătoare i-a cumpărat j 
femeii mere de 3 lei și le-a dat copiilor după ora j 
închiderii. Implacabilă oră a închiderii i-a atro- i 
fiat tinerei vînzătoare — prea devreme — ceea ce I 

' noi toți numim simplu, omenie. (D.C.). j

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați, la complexul 
expozițional din Piața 
Scînteii, de numeroși ce
tățeni ai Capitalei, care 
au aplaudat îndelung cu 
însuflețire, au scandat cu 
putere „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul". Miile de bucu- 
reșteni prezenți aici au 
dat din nou expresie sen
timentelor de știmă și 
prof undă dragoste pe care 
întregul nostru popor 
le nutrește față de secre
tarul general al partidu
lui, adeziunii depline a 
națiunii noastre la po
litica internă și externă a 
partidului, consacrată ri
dicării țarii noastre pe 
noj trepte de civilizație și 
progres, făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Festivitatea a început 
prin intonarea imnului ~~ • (Cominuare în pag a 4-a)

Maistrul Aron Tudor 
și electricianul Ion Zăs- 
tran reglînd o mașină 
de tricotat automată din 
secția de tricotaje a fa
bricii care a intrat de 
curind în producție.

de stat al Republicii So
cialiste România.

Cuvîntul de deschidere a _ 
fost rostit de . tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, : 
ministrul comerțului ex
terior și cooperării eco
nomice internaționale, ca
re a salutat cu căldură 
prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat, relevînd că. prin 
prodigioasa sa activitate, 
președintele țării determi
nă în mod hotărâtor con- 

' tinua dezvoltare a relați
ilor economice internațio
nale ale României, extin
derea și întărirea legături
lor de prietenie ale țării 
noastre cu toate statele, , 
aduce mari servicii cau
zei păcii și colaborării în
tre popoarele lumii.

» Seară de poezie. Clubul 
J cultural studențesc din

Petroșani a găzduit o sea- 
I ră de poezie dedicată 
I împlinirii a 83 de ani de

ia nașterea poetului Ser- 
. ghei Esenin. (C.D.).
I 4------------------

Un nou curs de califi
care va fi deschis în cu
tând la mina Lonea. 
Conform planului de șco
larizare prin noul curs se
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Vizita președintelui 
Republicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, în țara noastră

Continuarea 
convorbirilor 

oficiale
Joi după-amiază, la

Palatul Republicii, au
continuat convorbirile o- 
ficiale dintre președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur 
Rahman.

In timpul celei de-a do
ua runde de convorbiri a 
avut loc o informare re
ciprocă cu privire la preo
cupările actuale ale ce
lor două țări și popoare. 
Au fost convenite. toto
dată, o serie de măsuri și

• (Continuare în pag. a 4-a)

CE TREBUIE FÂCUT LA I. M. ANINOASĂ 
..... „PENTRU .REDRESAREA PRODUCȚIEI?
Azi, inginerul șef al minei, MIRCEA POPESCU 

ne răspunde:

Punem accentul pe asigurarea capacităților 
de extracție, a efectivelor în cărbune
• Avem deja un program de lucru amă

nunțit
• în fiecare sector există posibilitatea rea

lizării și depășirii sarcinilor de plan, iar 
la nivel de întreprindere vom încheia ul
timul trimestru cu un plus de 1 000 de 
tone

Încă din luna septembrie 
ne-âm întocmit un pro
gram de lucru amănunțit 
pentru acest ultim trimes
tru al anului in urma u- 
nor analize temeinice, a 
tuturor posibilităților pe 
care le: avem. Concluzia la 
care am ajuns : in trimes
trul IV putem realiza 
planul de producție și chiar 
să-1 depășim cu 1 00(1 de 
tone. Linia de front exis
tentă asigură realizarea 
planului. In aceste zile vom 
porni in plin cu comple
xul mecanizat recent mon
tat, complex care ne-a mai 
creat prbbleme din cauza 

arc în vedere pregătirea 
unui număr de peste 30 
de încadrați în meseria 
de mașinist de extracție. 
(I.M.).

♦—------- —
Teatrul de stat din Pe

troșani prezintă astăzi 
(la sediu, ora 10) specta
colul pentru copii „Dă- 
nilă Prepeleac" realizat 
după o dramatizare a
poveștii lui Ion Creangă. 
După spectacol are loc
dialogul cu tema „Copi
lăria, vîrstă a formării
gustului artistic". (T.S.).

Prin mari întreprinderi 
ale Capitalei

Președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Zi
aur Rahman,. și doamna 
Ziaur Rahman, au vizitat 
în cursul dimineții Pa
vilionul României din
cadrul Tirguluj Interna
țional București.

Astăzi, transmisiuni directe la radio și televiziune.
In jurul orei 9,00 : solemnitatea semnării docu

mentelor oficiale dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bangladesh.

In jurul orei 10,45 : ceremonia plecării președin
telui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
care, împreună cu doamna Ziaur Rahman, a efectuat, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

unor deficiențe construc
tive la combină și pe care 
le vom înlătura chiar azi. 
In acest abataj a fost 
plasată cea maj bună bri
gadă a minei, care a mai 
mînuit utilaje de acest 
tip. Sperăm sa obținem 
viteze mari de avansare.

In perspectiva lunilor 
imediat următoare vom 
lua măsuri urgente pen
tru crearea condițiilor ne
cesare punerii In funcțiu
ne a noi utilaje și capa
cități. In luna decembrie, 
pe stratul 3, va începe să 
producă un nou a Dala j 
dotat cU complex mecani- 

Au început pregătirile 
pentru ..modernizarea co
fetăriei și a barului din 
cadrul complexului de a- 
limentație publică „Mine-

nI
rul“ Petroșani. Lucrările 
au drept scop atîț reor
ganizarea interioară ' a 
celor două unități, dota
rea lor cu mobilier mo
dern, cît și alte amena
jări și înzestrări. (T.V.).

i?// informam

Discuțiile care au a- 
vut loc la fiecare din 
standurile pavilionului au 
evidențiat calitățile pro
duselor expuse, posibili
tățile din ce în ce mai

(Continuare în pag. a 4-a)

zat. Tot legat de crearea 
liniei de front active, vom 
urgenta lucrările de pre
gătire din stratul lo. blo- 

. cui I, astfel ca în aceeași 
lună, decembrie, sa punem, 
în funcțiune un al treilea 
complex care ne-a mirat 
acum în dotare. Totodată 
sînt urgentate lucrările de 
pregătire din stratul 13. 
blocul I, unde trebuie sa 
pornească, tot în luna de
cembrie, două . abataje cu 
front scurt, abataje ce le 
vor înlocui pe cele din 
stratul 5 care se vor termi
na. la sfîrșitul trimestrului 
IV. Prin suprapunerea 
funcționării acestor abataje 
vom evita goluri de pro
ducție în perioada respec
tivă.

La complexele mecaniza
te ,au fost repartizați in
gineri și subingirieri bare 

‘răspund direct de buna 
funcționare a întregii ac
tivități din aceste abataje. 
Din cadrul măsurilor orga
nizatorice întreprinse aș 
mai aminti asigurarea aba
tajelor cu efectivele necesa
re— peste 610 posturii In 
aceste zile nu am reușit 
să realizăm nivelul acestor 
efective datorită stării dis
ciplinare necoreșpunzătoa- 
re — prea multe absențe 
nemotivate. S-a discutat

(Continuate in pag. o 2-al
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Din viața organizațiilor 
de partid

Discuțiile individuale se apropie de final
Comitetul de partid de 

la I. M. Lonea manifestă 
o preocupare deosebită 
pentru buna desfășurare a 
discuțiilor individuale cu 
comuniștii. Asțfel, pînă in 
prezent din totalul de 999 
membri de partid S-a dis
cutat cu 676. Se eviden- 

, țiază în mod deosebit or- 
l ganizațiile ,de partid din 
«edrul sectoarelor I, V,. VI 
ți XI, unde s-au organizat 
discuții temeinice,: prilej 
eu care s-au abordat pro
bleme legate de participa
rea la realizarea sarcini
lor de plan, vizînd disci
plina, calificarea, policali
ficarea, comportarea în 
familie și societate. Discu
țiile individuale a.t pus în 
evidență aspecte pozitive, 
dar și unele neajunsuri. 
Comuniști ca Marin Ciu
băr, Corne] Țîr, Nicolae 
Bălăuță, Teofii Halîeiuc, 
Gheorghe Poenaru, Ion Co
jocarii își rea 1 îzea ză lună

de lună angajamentele asu
mate în întrecerea socia
listă,sarcinile de plan, 
manifestă o comportare 
demnă de urmat. Prin dis
cuțiile individuale s-a a- 
trăs însă atenția unor tova
răși care ii ,i se încadrează 
în aceste cerințe: Iosif 
Duck și Chiru Cristoeea 
(nu se achită de sarcinile 

■ pe linie de partid), Vasile 
•Măriciuc, Costaehe Bîgu și 
Simi.on Baled ■— șefi de 
brigadă (nu și-au realizat 
sarcinile de plan),-.Ion Șar
pe. Ion Goncea. Gheorghe 
Rusu, Traian Jacotă —- 
maiștri (nu depun interes 
pentru asigurarea asîsten- 

pen- 
pl anului), 

de partid a 
organizați- 

de la 
și IV 

a discu.ta permanent 
membri de partid.

ței tehnice la brigăzi, 
tril îndeplinirea

Comitetul 
atras atenția 
jlor de bază 
toarele II, ill

sec-
de
eu

Raid nocturn prin cîteva întreprinderi și instituții dîn Petro$ani

ZJ propo de vigilență
Am pătruns în incinte, 6 persoane cu o mașină, 
prezentînd niște cartoane pe care scria „legitimație*4

Împreună cu doi ofițeri din cadrul Ministerului 
de Interne am efectuat la 4 octombrie, in miez de 
noapte, Un raid prin cîteva întreprinderi și instituții 
din Petroșani. Tema raidului : vigilența pazei și asi
gurarea documentelor întreprinderilor și instituțiilor 
conform reglementărilor legale. Vă prezentăm aspec
tele în tîlnite.

Cercurile de nemembri de partid
C.C. al P.C.R.

martie a.<’- a su-
Plenara

din 22-23
bliniat printre altele și ne
cesitatea atragerii ncmem-, 
beilor de partid în jurul 
organelor de partid, pentru 
a participa nemijlocit Ia 
munca de înfăptuire a po
liticii partidului și statului 
nostru. In acest sens co
mitetele de partid de la 
I. M. Petrila și I.. M. Lu
nea au acționat pentru con- 

' stituirea acestor cercuri, în 
care au fost cuprinși 52 și 
respectiv 54 de oameni ai 
muncii dintre cei ce po
sedă calități politice, mo
rale, oameni cu experien
ță profesională și organi
zatorică. In Juna august 
și septembrie, în planurile

de muncă ale organizațiilor 
de partid au fost cuprinse 
activități specifice nemem
brilor de partid prin care 
ei sînt antrenați la expu
neri, in comisiile pe , pro
bleme, Ia analize, studii, la 
informări politice precum . 
și la adunări generale de 
partid deschise. De aseme
nea, 
de 
de 
de
III
I.
serie
membrj.de partid, dîndii-le 
sarcini concrete.

, o serie de/organizații i 
partid, cum sînt cele 

sectoarele II, III, Vc. ' 
I. M. Petrila, IA, 

IV A și V de la
Lonea, au inițiat o 

de acțiuni cu no

la
Ia 

A
M.

Vakriu COANDRĂȘ

LA FAZA JUDEȚEANĂ A CONCURSULUI 
DE PROTECȚIE A MUNCII

Echipajul I.P.C.V.J. clasat 
pe Jocul III

județeană a 
de protecție 
desfășurată

anterioara : I. M. Barza, 
I. M. Deva, L V.’ Călan, 
C. L. F. Hațeg, I.‘G. C. L. 
Hunedoara. 1 M. Ofășlie 
și I. M. R. Simoria. Fă- 
cînd dovada un ii bogat 
bagaj de . cunoștințe , în 

i.P.C.V.J. (comp.is din la- domeniui protecției mun- 
borantele Eugenia Agache 
și Ioana Borbely și pre-., 
paratparea Elena Cuje- 
reanu), cîștigător al fazei 
pe municipiu a concursu
lui.

L^ Deva, concurentele

La faza 
concursului 
a muncii,' 
sîmbătă, 30 septembrie, la 
Deva, Valea Jiului a fost 
reprezentată de un echi
paj feminin ' cel al

eii, echipajul I.P.C.V.J. a 
cîștigat un binenjarjtat 
Iod III la faza județeană 
a poncurșului, despărțip- 
du-1 doar . cîtei’a puncte 
de echipajele (de bărbați) 
clasate pe primple două 

: din Valea Jiului au. avut locuri — I. V, Călan, lo- 
f parteneri de .concurs re- cui I și I G. C. L./Hu- 
: dutabili, respectiv cele 7. nedoara, tocul II. (Elena 
; echipaje calificate la faza F. DRĂGAN).

Vighență... dar nu 

datorită pazei
Iu toate întreprinderile 

și instituțiile controlate,"în 
cursul nopții de 4 spre 5. 
octombrie, nu am avut 
acces la documente. Peste 
tot ușile erau încuiate, iar 
Ia cele care trebuiau sigi
late, sigiliile nu lipseau. O 
astfel de situație am întîl- 
nit Ia C.C.S.M.. I.C.P.M.C,, 
„Fabrica de produse lacta
te" din Livezeni, „Fabrica 
de tricotaje" din Petroșani. 
La fel ar fi fost și la 
I. M. Livezeni dacă biroul 
unde se acordă consultații 
juridice ar fi fost în< his. 
și credem că ar fj meritat 
du atît pentru colecția 
de „Buletin oficial" și co
lecțiile de legi și decrete 
c ît pentru . harta generală 
a minei care se afla afi
șată pe perete. Cu aceas
tă excepție, totul era bine. 
Vigilența din acest punct 
de vedere era „Ia. ea aca
să", dar nu datorită pazei 
sau ofițerilor de serviciu. 
Ei nu aveau nici o „

peni dialogul cu paznicul 
de noapte. Vigilent, omul 
în uniformă, ne cere legi
timațiile. 1 le arătăm : o 
„adeverință" privind paza 
contra incendiilor și două 
cartoane cu „antet" — unul 
de la Direcția controlului 
public", iar celălalt de la 
„Controlul sanitar anțiepi-

pe panoul din camera sa. 
Uiîndu-i „Noapte bună!" 
ne despărțim și pătrundem 

ale 
asu- 
din 

măi

Pentru ce or fi
remunerați paznicii?

O întrebare firească pe 
care ne-am pus-o la înche
ierea raiduluj nostru și veți 
vedea de ce.

C.C.S.M., instituție pres
tigioasă în mineritul țării. 
Era trecut de ora 22 și 
ploua de rupea pămîntul.

,vină". Prin poarta închisă

în camerele 15 și 19 
căror chej le aveam 
pra noastră. Intr-ună 
ele, in numărul 15 
precis, în dulapuri întî 
ceea ee . se vede în

. . . _ . ginite alăturate. Ale
zoteric al unităților econo- or.fi dulapurile deseui: 
mice". De prisos să mai ■

că „adeverințele" 
iar „instituți- 

pe ele cu totul 
rod al imagi- ■ cu mașina. După ce ne-am 
mult, nu erau plimbat prin hale, ne în- 

iar drept sem- dreplăm către poartă 
unde lăcătușul loan Mol- 

.. dovan, purtînd o bande
rolă pe care scria „Paza", 
mulțumit și el de ad.eve-

- rință, ne conduce prin 
. secție, dîndu-ne, la rlndul 

său, lămuririle pe 
le;am cerut.

Despre. Fabrica de pro
duse lactate din Livezeni 
ce să mai discutăm ? ! La 
poartă nu ne întreabă ni
meni nimic, deși eram un 
grup de 6 (șase) persoane. 
După cîteva minute bbne, 
ne ajunge din urmă . Maria 
Bundei care asigura paza 
și care , ne însoțește .abso
lut peste tot. Nu a avut 
nevoie nici măcar de ■ a- 
daverință.
..încredere

Dar, cu 
aveam să

spunem 
erau ticluite 
ile“ înscrise 
și eu totul 
nației. Mai 
ștampilate, 
bătură .aveau pe una „pri
mul semnatar" și „secun
dul". iar pe cealaltă pe 
lingă „șeful departamentu
lui" și „epizoteric 1".

Curios că aceste ..legi
timații" aii avut mare tre
cere la paznic care ne-a 
și însoțit în controlul 
nostru prin instituție, din- 
du-nc toate amănuntele pe 
care i le-am soliei lut și pe 
caro Ie cunoștea. L;1 I. M. 
Livezeni. unde este si se
diul LC.P.M.C., am intrat 
nestingheriți eu mașina pe 
poarta deschisă. Nimeni 
nu ne-a onorat nici măcar 
cu o privire. Ofițerului de 
serviciu de la LC.P.M.C., 
mulțumit de studiul „ade
verinței" privind paza con
tra incendiilor îi luăm fără 
nici o greutate chei de

Nu mai comentăm.
La fel de nestingheriți 

pătrundem și în incinta 
Fabricii de tricotaje și tot

;' PETROȘA 
iembrie :
ca expres, 
Repu bl ica : 
c-er ; Unire 
nu aleargă
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rile lui Rol 
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Poenarit ;
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rințele lină 
her.

VULCAN
Ii tistul la ( 

LUP ICNI
Brigada sp< 
citoresc: I

URICAN1
riile 1'— IT.

care

I 
I
I
I

r
jurul

S.

Atît de mare 
prezentam.
ocazia raidului, 

aflăm și,..

înce-

Alte neajunsuri
La Fabrica de produse 

lactate șefa de tură de la 
îmbuteliere ne spunea : 
„Sînt informată că sînteți 
o echipă de control (bă
nuia probabil 
nu ne 
a-Șâ cum 
dori să 
necazuri

o sticlă mai puțin curată 
și atunci v n tovarășii de 
la «Steagul roșu»*...

La poarta 1. M. Livezeni 
și LC.P.M.C., Nuța lacob 
inti.U" în cel dc-al doilea 
schimb consecutiv, 
cui din 
venise și rămăsese în 
lin nare 
dormea 
lemn.

- Ce 
venit

Pazni- 
schimbul IU nu 

con-" 
eu o fetiță care 
pe 6 bancă de

Promptitudine în remedierea 
deficiențelor

colaborare strînsă între cei 
doi factori.

In ceea ce privește gru
pul de șantiere, au fost 
luate măsurj de descărcare 
și încărcare a materialelor

control în fiecare noapte, 
cu care prilej se verifică 
modul de funcționare

pentru că 
legitimase nimeni, 
am mai spus). Am 

vă sp mem unele 
pe care le avem :

laptele sosește foarte tîrziu 
de la Simeria. Azi a venit 
la ora 22.20. cînd noi tre
buia să fim deja acasă; 
Mașina do spălat sticle și 
borcane este defectă de 
patru zile și spălarea o 
facem manual (zilnic cîte
va mij de sticle1 și bor
cane — n.n.), câteodată se 
mai intîmplă să scape cite

Acestea au fost constatările noastre, constatări 
pe care vi le-am prezentat și în urma cărora punem 
cîteva întrebări : in grija cui este încredințat avutul 
obștesc ? Merită oamenii pe care i-am întilnit in 
timpii raiduluj nostru nocturn încrederea ce li s-a 
acordat? Se achită de - îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu pentru care sînt remunerați ?

Așteptăm răspuns la întrebările puse de la cei 
acest domeniu de aetivi- 
și care este reglementat

să la ? 1 dacă ni 
schimbul trebuiea

să rămîn tot eu pînă inli
ne dimineață la ora 6.

Oare în timpul celor 12 
orc de serviciu mai poate 
ea fi tot atît de vigilentă 
ca în timpul oplor 8 ore ? 
Noi intrasem în incintă- la 
ora 24.

In
I Transp’ ..

Isoîepmitale 
documentel 
I dintre Rej 
alistă Rom. 
blica Popu 
desh.
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niei“. 19,2i 
19,30 Telc 
I’rim-plan 
meni de 
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tistic : „L 
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muzică 
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cialiste — 
românești 
Dezbateri 
jurnal. .

I R

In articolul „Nu arun- 
eind vma unul pe altul, ci 
colabo. îird, S.U.T. și con
structor ,il vor asigura rea
lizarea în termen a obi
ectivelor", publicat în nr. 
8 097, din 15 septembrie, al 
ziarului nostru, se critica 
faptul că nu întotdeauna 
colaborarea dintre S.U.T. 
Livezeni și Grupul de șan
tiere Petroșanj este.. cea
așteptată și soldată cu re
zultatele scontate, motiv 
pentru care există rămî- 
»eri în urmă la planul de 
construcții.

In răspunsul sosit, în- 
tr -un timp foarte scurt, la 
redacție, conducerea T.C.H. 
Deva, sub semnătura tova
rășului ing. Vasile Malin- 
cenco, directorul trustului, 
se arată următoarele : „Ce
le sesizate corespund rea
lității. Există intr-adevăr 
neconcordanțe între cerin
țele și posibilitățile S.U.T. poate făee decît printr-o

Secția Livezeni. Această 
problemă se poate rezolva 
printr-o folosire la maxi
mum a utilajelor și mij
loacelor de transport de 
care dispune secția S.U.T.

al 
utilajelor și mijloacelor de 

e- 
re-

,,Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

transport. Controlul se 
fectuează de către un 
prezentam al grupului și 
unii al S. U. T. Secția 
Livezeni, iar a doua zi se 
prezintă situația conducerii 
grupului și secției S.U.T. 
pentru a lua măsurile ce 
se jmpun. Zilnic se va ra
porta, de către șantiere, 
numărul de mașini și uti
laje pe tipuri, precum și 

lucrări rea-

în drept să facă? ordine în 
late deosebit de important 
prin legi și decrete.

Raid ..
Dorin GHEȚA, C. IOVANESCU și 

C. GRAURE, cu'sprijinul ofițerilor din 
cadrul Ministerului de Interne

realizat de :

esteLivezeni. Concludent 
faptul că indicele de utili
zare a 
numaj
85 la sută planificat, 
cauza lipsei pieselor 
schimb. In prezent se. 
sista foarte > . ___
procurarea pieselor nece
sare. Există deficiențe or
ganizatorice atît la nive
lul grupului cît și la S.U.T. 
și înlăturarea lor nur se

în termen cît mai scurt, 
s-au. amenajat ȘÎ se vor a- 
menaja în continuare dru
muri de acces corespunză
toare la toate punctele de 
lucru, zilnic se urmărește 
de către un tovarăș din 

mult pentru cadrul biroul jj de produc-
.- ------ ■ tie felul cum se prezinte la.

parcului este
66 la sută față

de
de 

din
de 
in-

cantitățile de 
liza te.

Se va da in 
substanțial de 
Deva secției 
aprovizionarea 
schimb și alte materiale, 
iar secția Livezeni va de
pune mai mare interes în 
repararea utilajelor și mij
loacelor de transport la
timp, precum și în disci- 
plinizarea mecanicilor și
conducătorilor 1 auto, astfel

sprijin mai 
către S.U.T. 
Livezenj în 
Cu piese de

• (Urm ore

Asigurarea capacității 
de extracție 

pag. I)

program mașinile, în spe- ueațpnlor ■. auto astfel.
Hal la stația de bete,me ■
Livezeni. 5-:-.

Pentru activitatea din 
schimbul II s-a organizat

șantierelor din cadrul 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului".

toate problemele. Mai avem 
• necazuri eu asigurarea pie
selor de schimb, cu calita
tea transportoarelor furni
zate. Primim cantități insu
ficiente de elemente de 
susținere TU,
TI 1-5
nea, 
grinzi 
nul ui 
satisface 
greutăți în abatajele "sec
torului IV. ...

Dar cu toate acestea, așa 
cum mai spuneam, tn fie
care sector există posibili
tatea realizării și depășirii 

pian,

însă cu maiștrii, cu oame
nii, pe schimburi și forma
ții de lucru, și șiniem con
vinși eâ vom reuși să pres
tăm in totalitate aceste 
posturi in abataje. In a- 
ceeași idee, a unei mai 
bune plasări a fronturilor 
productive și a abatajelor 
în mod deosebit, maiștrii 
care nu s-au dovedit pe 
parcursul activității a fi 
întru iotul corespunzători 
pe funcții, au fost tr.ecuți. 
in producție, ca mineri, iar 
în locul lor au. fost pro
movați la conducerea' ra- sarcinilor/ de plan,' iar 
ioanelor productive .subin- la nivel th- întreprindere, 
gineri, personal c.u studii repet, vom încheia trițiies- 
superioare. trul IV cu un plus de 1 000

Nu sînt încă rezolvate de tone cărbune.

. in special 
și TH-4. De asenie- 
nici cantitatea de 
pentru crearea lava- 
de rezistență nu ne 

și ne creează

5,00 Bu 
5,0,5 Rîli 
6.00 Radi 
mineții. ‘ 
nul. 8.00 
seu 8,10 
diilor. 9,1 
știri. 9,1 
ascultătoi 
letin de 
zică po 
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Vatra fo 

î ce. 11,35 
. 12,00 Bu

12,05 Dir 
ciprului u 
pere into 
De la 1 
dent-clul 
jurnal. Ti 
economic 
ușoară, 
de știri, 
trie.' 17,5

• de Gț-or.» - 
(Orele se: 

" de doin”
' > - • .. 

j-că . vn 45. 
‘ 31,00 B1' 
! 21,05 Mc

nig! ic. 
(nări. 22

tr-o pră. 
I stop mir;

membrj.de
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I Aprovizionarea de iarnă cu legume, fructe 
zarzavaturi- ritmică și

I Complexul de legume și fructe asigură în cea
mai marc măsură aprovizionarea cu produse agro- 
alimentare a locuitorilor Văii Jiului, a cantinelor și

1 unităților de alimentație; publică. C. L. F. Petroșani
cum se ocupă de> însilozariea cantităților necesare de

Iiegume, zarzavaturi și fructe pentru consumul popu
lației pînă în primăvară ? Despre preocupările pentru

I însiiozarea acestor produse
| tovarășul IOAN '

I troșani.
— Spuneți vâ 

varășe director, 
Ifost pregătite spațiile ne

cesare însilozărilor ?

I— Consider că în aceas
tă direcție a.m realizat u-

| nele lucruri bune. La toate
J locurile de depozitare au

fost executate reparații și
..dezinfeeții din timp, așa

că toamna ne-a găsit pre
gătiți. Pe lingă depozitele 
spațioase și moderne din 
Petroșani și Lupeni avenr 
locuri de depozitare și în 
alte localități. Spre exem
plu, la Tscroni avem ame-‘ 
najat un loc de păstrare a 

, rădăcinoaselOr în pămînt,

COSMA.

rog, to- 
cum au

am avut o convorbire cu 
directorul C. L. F. Pe-

avînd pregătite 
cesare acestui 
Uricani avem

paiele ne- 
scop. La 
un depozit 

in măsură să asigure apro
vizionarea cu fructe, în
deosebi mere, pe toată pe
rioada de iarnă, a locuito
rilor din Uricani, Lupeni 
și Vulcan. Atenție priori
tară acordăm aprovizionă
rii pentru * iarnă a ma
gazinelor forestiere spre 
care, în anotimpul . frigu
ros, accesul mașinilor, .este 
anevoios.

— Există spațiu sufi
cient de depozitare ?
— Comparativ cu pre

vederile planului de însi-

lezare pe 1978-1979 care în 
comparație cu anul trecut 
sporește în general cu 13 la 
sută, avem spațiu cam reȘ- 
trîiîs. Sîntem preocupați 
să-l valorificăm cit mai 
judicios și sperăm s-o scoa
terii cu bine la capăt.

— C’e ne puteți spune 
despre stadiul actual al 
însilozărilor și in pers
pectivă ?
— Potrivit prevederilor, 

începutul anuJuț 19<9 tre
buie să ne găsească cu un 
stoc de. ceapă în siloz de 
350 de tone. întreaga can
titate o avem deja șortată 
și depozitată în condiții op
time de păstrare. De altfel
am-preluat pînă în prezent . 
942 tone de ceapă, canti
tate suficientă pentru fon
dul picții și pentru a sa
tisface : deplin cerințoii? : 
consumatorilor colectivi 
plus însilozări. La cartofi 
avem de însilozăt 2 000 
tone, din care pînă în pre-

zent nu avem decît 700 de 
tone. Nu sîntem îptlrziați; 
recoltatul 
început.
octombrie 
luat deja
cartofi a-șa: că ia acest pro
dus. însilozările substanți
ale încep de acum înainte. 
Cît privește rădăci- 
noasele, preconizăm să 
însilbzăm pentru iarnă 
250 tone din cele 571 tone 
contractate cu furnizorii și 
la care au început deja li
vrările, de Ia 1 octombrie. 
In plus, vom mai însiloza 
IM)-de tone fasole uscată 
dini cele 530 tone, 350 tone 

i fructe a căror cantitate to
tală depășește 1 OOP tone și 

' alte produse.
— Ce pune la păstrare 

și ce va oferi Ia iarnă 
secția de semiindustria- 
lizare ?
— Cîteya cifre sînt sem

nificative în . acest sens : 
,385 tone varză, murată, 1.15 
tone castraveți, 65 tone 
murături diverse, toate 
gustoase și a pectuoase.

cartofilor abia a
Pînă ieri (3 

—n.n.) s-au pre-
2 194 tone de

acest

în perspectiva apropiatului anotimp
răcoros

Din scrisorile sosite la redacție
O inițiativă

gospodărească

finalizată
Datorită construcției noii 

variante a șosele; spre o- 
rașul Petrila, deplasarea 
locuitorilor din : cartierul 
Dărănești către riiagazinul 
alimentar și. stațiile de 
autobuze a devenit anevo
ioasă. Erau necesare noi 

. căi de acces pentru pie
toni. Studiind posibilitățile 
oferite de relieful locului, 
tovarășul Petru Popa, a 
venit cu ideea ele a con
strui niște trepte pînă la 
șosea.. Datorită sprijinul ui 
acordat de consiliul popu
lar municipal, care aj asi
gurat prefabricatele . de 
beton necesare construirii 
scărilor ideea a devenit 
realitate. In data de 2 oc
tombrie locuitorii interesați 
din cartier. înarmați cu 

1 tîrnăcoape, lopeți și alte 
unelte au depus o muncă

asiduă disloeînd pămîntul 
și piatra pentru a tace loc ■ 
montării prefabricatelor de 
beton. După aproape 10 
ore de muncă, treptele de 
acces au fost montate, lău
dabilă acțiune gospodă* 
rească dusă la bun siîrșit. 
Printre numeroșii pârtiei- 
panți la această inimoasă 
acțiune s-au numărat Petru 
Popa, I. Cățineartu, I. Cro
itorii, 1. Coroiu, 8. Enă- 
șescu, N. Cul.ceru, M. Si- 
laghi, I. Săceanu, E. Căpeț, 
Cili. Ponei.ș, A. 8iK.ii și 
alții.

Wilhelm LOJADI, 
corespondent

Reparați televizorul
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Semnale din citeva stații de autobuze
In acea zi de sfîrșit de 

septembrie, 
cernea o 
și rece de 
teptarea 
Petroșani,

din Înalt se 
ploaie măruntă 
toamnă, in aș- 
autobuzului de 

, cvi .Mă,!i, călătorii aîla.ți 
în Stația din Uricani stau 
pe bănci adăpostiți de ploai 
ie și.vînt. E una din stați
ile de autobuze din Va- 
iea Jiului care dispune de 
spații de adăpcslire . bine 
amenajate și curate, așa 
cum este și aceea din cen
trul orașului Lupeni. A- 
ceasta 3 fost pusă la punct 

către 
din 
din 
mai 
car- ’
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I
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și' este îngrijită de 
colectivul preparațîei 
Lupeni, colectiv- care 
proprie inițiativă a 
amenajat și stația din 
tierul Braia. In schimb 
sub băncile din stațiile de 
la Mierleasa și ue iingă 
poștă, tot din Lupeni, tro
nează un adevărat depozit 
de gunoi și coi; de semin
țe. Gospodarii orașului tre
buie . sa găsească o soluție 
pentru păstrarea ordinii și 
curățeni-'i în această Iu
lie.

In Vulcan sînt citeva 
stații cu „copertme mari 
și aspectuoase. Nota dis
cordantă face doar aceea 
de la ieșirea din Vulcan 
spre Patoșeni. Cu geamu-

rile sparte aproape in to
talitate, murdară, are mai 
degrabă un aspect de 
construcție părăsită decît 
de stație pentru, călători. 
Multă murdărie ’se ană Și 
sub băncile din adăpostul 
a flat - în stația de autobu
ze unde coboară cei ce lu
crează la I. M. Paroșeni. 
Venim cu sugestia ca sta
ția.. respectivă să lie luată 
sub pa'ronaj.r! minei ai 
cărei muncitori beneficia
ză de ea. Aproape in ace
eași stare se ăflă și: cele 
două stații din Petroșani 
unde coboară și urca în 
autobuze •. .cei'. ce - Muncesc 
lă I.UiM.P. Credem că ar 
fi în interesul majorității 
telor ce lucrează la a.v-as
tă uzină ea =!ațiile mai sus 
amintite să fie îngrijite do 
tetr’prindere. ■

Am mai scris 
t’ino în 
(■••'si latea 
ad ii'-t 
lUm-i 
lob: iz-’Ie 
tă lingă 
dei.ălorio; d!n 
Semnalul .însă 
eepționat deși 
la ușă. Reînndim 
semnal. '

Interviu realrZat de
O. CRI.ȘAN

Text : V. STRAUȚ 
Foto : Gh. OLTEANU

a.c. 
vizor 
ta data cumpărării 
în 15 august, deci 
menul de garanție, 
reparat de trei ori. 
dată l-am dus la
în 15 august tot la atelie
rul de depanări radio T.V. 
de pe «strada Bărbăteni, o- 
rașul Lupeni. N-a fost re
parat însă nici pînă azi. 
Motivul - lipsesc piesele de 
schimb. Rog redacția zia
rului nostru să cerceteze 
cazul și să-mi acorde 
sprijin în aceasta direcție 
deoarece, avînd patrii co- 
pij elevi, programul de te
leviziune are un important 
rol în educația lor.

Ion MARINESCU,
Lupeni

Petro- 
câ la
Avia- 
desti- 
popu-

Cețățemi clin, cartierul Aeroport 
șanț au primit cu bucurie vestea 
parterul blocului 46 de pe strada 
terilor vor fi înființate noi spații 

către 
unități (cosme- 

frizerie, eișmărie, coafură) au și 
date în folosință. Cu o excepție : 
camere destinate unei croitorii și 
tutungerii. In ciuda asigurărilor 

de 
conducerea cooperativei 

„Unirea", unitatea de „Croitorie" din 
i ring nea sdrpimsa pe pelii du <le foto
reporterul nostru nu s-a deschis încă. 
Pe cînd isr vor descinde aici croitorii 
„vadul.?". '

nate prestării unor servicii 
lație. Citeva din aceste 
ti că, 
fost 
două 
unei

‘repetate date cetățenilor de luni 
zile de către

N.R. Ani publicat aceas
tă scrisoare avîml convin
gerea că tovarășii din con
ducerea cooperativei „De
servirea" din Lupeni vor 
ține cont de cele sesizate 
și .vor lua măsuri operative 
de reparare a televizorului 
defect.

Semne de Mihai Viteaza, N. Balcos- 
c-.i, Republicii dm Petro
șani, Tudor Vladimirescti 

din strada V. Roaită, d ipă din Lupeni și multe altele,
ce timp de o săptămînă dau de lucru serios edili-
ă. fost un obstacol de temut 
pentru traficul rutier, des
tul de intens pe aceăstă 
arteră, șe . vedeăli, miercuri, 
preocfipari /pentru astu
pare. Cînd vpm vedea ast
fel de preocupai'; 
cea din strada Fi.
gels ? (T.V.).

I calitățile noastre atunci ?
ZELE ( AZLTE . Mezen iii era oare c;e prevăzut
„frunzelor moar.e intră sezonul „frunzelor moar- 
în drepturile lui. Străzile te" ? (T.V,).’

întrebare
ATENȚIE LA GROPI ! 

Străzilor Fr. lingers și V. 
Roaită din Petroșani Ic a 
venit jindul la:., gropii Nu 
glumim deloc. Po prima, 
probabil 'din câ.iză lăsării 
pămî.ntiiliri .intr-o fostă fîn- 
țînă din apropiere, 
a do a datorită 
în care înțeleg. 
pecțe obligațiile 
de la sectorul 
canal: al I.G.C.L.,’ aii apă
rut gropi larg; și adinei. 
Adevărat că îri jurul celei

Cititorii se adresează ziarului întrebînd:

ci 
urmă d’sp: 
mneiinjări;

it si plasării 
în stafia pe’tru

1. T. A. 
elăcFre ■

1' ■ 
n-a f 
jarna

cil va 
•n p o_ 

un:?i 
cîtoi-va 

i au- 
afla- 

Ju- 
iroșani.

. v TQ— 
. bale 
acesta

D. CB1ȘAN

ar în ,
modului

■a si reS- . 
lucrătorii ' 

de apă și

lor. Strat.irile din ce în 
ce mai groase de irunze 
veștede care inundă stră
zile sîrit purtate de pa
șii trecătorilor înqoace și 

. - încolo. Pînă către amiază
și la nu le ridică salubritatea.
' En- . nu a „bătui" mea pri- 

. . ma brumă mai serioasă.
• Cum vor arăta străzile, lo

calitățile noastre 
Nu era oare

se intrea-

CÎND SERVICHLE'FcNIÎW' POPULAȚIE 
?
frunios, într-un mare car
tier, 8 Martie din Pe
trila. Fiind vorba dc un 
bloc nou ar trebui să 
mai avem necazuri m 
privește condițiile dO con
fort La blocul 22, scara a 
IV-a însă, câteva zile în 
șir a cura, apă potabilă pe 
o conductă creînd un pîrîu 
fără nume în subsolul blo
cului, zile în care unii 10- 

■' catari au dus lipsă de apă.
Deși âm anunțat la timp 
și era necesară o interven
ție imediată — ne scrie 
grupul de locatari din blo- 

instalatorii de Ia 
au venit decît 

In cuprinsul 
amintește 
conductei

Prin orgăuiZArea celor 
două exploatări de gospo
dărie comunală și locativă 
ia Lupeni (pentru Lupeni, . 
Uricani, Vulcan și Aninoa- 
sa) și Petroșani (pentru Pe
troșani și Petrila), unele 
prestări s-au diversificat și 
îmbunătățit., in ultima pe
rioadă s-a efectuat un vo
lum mai mare și de cali
tate mai bună de lucrări 
de întreținere a fondului 
locativ, dintre care o 
parte solicitate de popu
lație — reparații de tera
se, de tencuieli exterioare, 
trotuare de protecție, in
tervenții Ia instalațiile sa
nitare etc. Cu toate aces
tea, nu au fost încă’ înlă
turate cauzele unor recla- 
nfații, justificate, din par
tea oamenilor muncii. Con
tinuă să ne sosească ia re
dacție multe reproșuri, la 
adresa subunităților celor 
două, exploatări vizînd do-

vor deveni cu adevărat servicii 
nteftij ca asigurarea apei 
calde și a căldurii, salu
brizarea, precum și alte 
aspecte gospodărești, din 
păcate încă deficitare, Re
dăm în rîndurile ce ur
mează citeva sesizări, soli
citări și situații pentru re
zolvarea cărora , petenții 
ne au cerut să intervenim.

„A venit toamna, este 
aproape iarnă, dar la cen
trala termică a blocului 
nostru, de altfel singurul 
bloc cu încălzire centrală 
din comună, nu s-au făcut 
încă pregătirile absolut 
necesare" — ne. scriu lo
catarii blocuiuj nr. 33 din 
Aninoasa. După cum rela
tează semnatarii scrisorii, 
la centrala termică a !a- 
cestui bloc sînt necesare 
reparații la cazane, unele 
calorifere curg, nu e per
fectată situația fochiștjlor. 
mai multe geamuri sînt 
sparte — spun locatarii.

Apropo de geamuri. Nici 
E.G.C.L.-urile și nici cele 
două cooperative meșteșu
gărești din Lupeni și Pe
troșani nu onorează solici
tările ce le sînt adresate 
de asociațiile de locatari 
pentru completarea geamu
rilor la blocuri docil par
țial. Adică, se mărginesc 
să taie, cînd au sticlă, bu
cățile de - geamuri la mă
surile solicitate, iar tranș- ■ 
portul precum și montarea 
geamurilor nu le mai fac, 
■locatarii urmînd să se 
descurce cum pot. Refuzul 
cooperativelor de a face a- 
ceastă prestație explică, în 
măsură apreciabilă, de ce 
mai sînt case de scări și 
alte spații de folosință co
mună neizolate din cauza 
geamurilor sparte și totoda
tă cauza care determină 
cetățenii din blocuri să a- 
dreseze reclamați!.

cui 22,
E.G.C.L. 
a treia 
scrisorii

na
ce

că 
a 

ne
din

nechibzuite ? 
bă locatarii.

Redăm aici și citeva spi
cuiri din scrisoarea trimisă 
redacției de locatarii stră
zii llie Pintilie din Lupeni, 
„Vă aducem la cunoștința, 
scriu' cetățenii, că E.G.C.L. 
(Lupeni) nu-și onorează 
corespunzător obligațiile 
față de noi, locuitorii din 
Strada llie Pintilie. Dacă 
iarna se motivează că din 

se poate 
de ridi- 
tnenajer, 
și acum

cauza zăpezii nu 
respectă graficul 
care a gunoiului 
iată că și vara 
toamna, modul în care este
prestat acest serviciu ne 
nemulțumește. Mașinal sa
lubrității vine pe strada 
noastră doar cind i.și aduc 
aminte edilii. Iată de ce 
propunem transportarea 
gunoiului menajer o dată 
pe săptămînă, iar iarna de 
două ori pe săptămînă".

Supunem aceste sesizări 
atenției conducerilor unită
ților prestatoare de . servi
cii din Petroșani și Lu
peni pentru a lua măsurile 
de rigoare care ,să-i satis
facă pe cetățenii autori ai

nu 
zi".

se 
deteriorarea
fost consecința acțiunii 
avenite a unui locatar 
bloc. A fost oare acesta

__ . _ identificat și obligat să su-
„Locuim intr-un bloc porte urmările acțiunii lui . sesizărilor. (T.V.).

Băspundeiii
• DUMITRU POPA, Lu

peni : Numai dacă este po- , 
sibil vi se asigura la su
prafață un ciștig format 
din pensia de gradul III și 
retribuție care sa «’pre
zinte 80 la sută din retri- , 
buția de care ați oenefi- 
eiat luerîlid. în subteran. 
Cit privește ciian tumul
pensie; de bătrinețo, aces
ta se determină pe paza 
retribuției tarifare medii' 
de.pe 5 ani consecutivi din 
ultimii 10 de muncă, iar > 
dacă cel în cauză a 1 r : at. 
cu jumătate de normă, se 
ia’ în calcul retribuția 
pentru norma Întreaga.

SZE-
V a aș*, 
pentru 
ijl le- 
uespre

• ALEXANDRU 
KELY, Petroșani : 
teptăm la redacție, 
a ne da amănunte 
gătură cu situația 
care rte-ați scris.
• LUDOVIC KISS, Pe

troșani : Muncitorii care ’ 
au lucrat, ori lucrează ia 
forje de cîrnp smt înca
drați în grupa a ill-a de 
muncă.

• .CONSTANTIN BALA- ' 
NESCU, Petroșani : Din 
concluziile investigațiilor 
determinate de scrisoarea 
dv., citării : „Frecvent he
patita are un debut pseu- 
dogripal. Uneori, eniar în 
cele mai perfecționate 
centre, stabilirea diagnos
ticului de hepatita ..-p;.le- 
mică (virală) este dificilă". 
Totuși, „eu medicii care 
v-au consultat s-a discutat, 
au fost atenționați să e- 
vite situații ca cea in care - 
ați ajuns dv. Cit privește 
condițiile de spitalizare, in 
toate cazurile de boli con
tagioase, este necesara izo
larea bolnavuiui
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In aplauzele însuflețite 
ale celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
• tăiat, apoi panglica 
inaugurală.

Devenită o emblemă de 
prestigiu în rîncjul ma
nifestărilor de acest gen, 
Tîrgul internațional Bucu
rești reunește, la actuala 
sa ediție, sub deviza „Co
merț, cooperare și dez
voltare" exponatele a 150 
centrale industriale, insti
tute de cercetare și uni
tăți producătoare din 
România, precum și a peș
te 800 de firme din 24 de 
țări din Europa, Asia și 
America.

Vizita începe la pavili
onul central unde
concentrate majoritatea 
produselor 
Ele reflectă procesul in
tens de industrializare a 
țării, creșterea potenția
lului ei tehnico-eeonomic, 
afirmarea tot mai viguroa
să a cercetării științifice 
românești, participarea 
tot. mai largă a țării la 
diviziunea internațională a 
muncii.

In acest cadru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reînțîlnit 
cu președintele Republi
cii Populare; Bangladesh, 
Ziaur Răhman și doamna 
Ziaur Rahman. Cei doi

sînt

românești.

București
șefi de stat, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Ziaur Rahman au vi
zitat împreună standuri
le înfățișînd unele 
tre cele inai 
produse ale 
construcțiilor de 
din țara noastră, 
zentative pentru 
de înaltă tehnicitate 
tins de această 
importantă a 
românești, care 
te, de fapt, profilul 
gului.

Pe parcursul vizitării 
pavilioanelor și standu
rilor românești; secreta
rul general al P.C.R. a 
purtat un cuprinzător dia
log de lucru cu miniștri, 
conducători de unități 
conomice.

In pavilioanele care 
găzduiesc expozițiile țâ
rilor participante, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebită 
cordialitate de șefii 
siunilor diplomatice, 
directorii pavilioanelor și 
reprezentanți aj firmelor 
străine. In timpul vizitei, 
în cadrul discuțiilor pur
tate cu șefii misiunilor di
plomatice ale statelor par
ticipante, cu oaspeții de 
peste hotare. președinte
le Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat felicitări pentru va
loarea exponatelor 
modul de prezentare, 
primîndu-și

d in-
remarcabile 

industriei 
mașini 
repre- 

nivelul 
a- 

ramură 
economiei 

defineș- 
tîr-

e-

mi-
de

și
ex-’

convingerea

că această manifestare va 
contribui la 
raporturilor 
bilaterale, 
fiecărei țări.

La pavilionul 
cii Bangladesh, 
Nicolae Ceausescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
lost întîmpinați cu cor
dialitate de președintele 
Ziaur Rahmăn și doam
na Rahman. Vizitarea pa
vilionului a oferit prile
jul examinării unor po
sibilități concrete de lăr
gire a colaborării econo
mice reciproc avantajoa
se dintre țările noastre.

In. încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Expoziția in
ternațională de vînătoare, 
care reunește o mare va
rietate de trofee cinege
tice, multe dintre ele 
reprezentînd recorduri 
mondiale. Juriul inter
național . întrunit cu o- 
cazla expoziției, a acor
dat peste 3100 medalii, 
din care peste 2 000 au re
venit trofeelor

La plecare, 
nii, prezenți în 
măr pe aleile 
lui expozițional 
plaudat din nou, 
lung, cu însuflețire, 
glas încă o dată 
tej 9* recunoștinței între
gii noastre națiuni față 
de conducerea partidului, 
de secretarul său general.

intensificarea 
economice 

interesulm

Republi- 
tovarășul

românești, 
bucureș te
rnare nu- 
complexu- 
au a- 

înde- 
dînd 

dfagos-

Republicii Populare Bangladesh
Continuarea convorbirilor oficiale
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acțiuni vizînd dezvoltarea 
și extinderea colaborării 
și cooperării dintre Româ
nia Și Bangladesh în do
meniile politic, economic, 
tehnic și cultural. pre
cum și pe tărîmul schim
burilor comerciale.

In cadrul convorbirilor 
s-a procedat la un schimb 
de părerj cu privire la 
unele probleme actuale a- 
le situației internațional 
le. Cei doi Șefi de stat 
au scos în evidență mu
tațiile profunde care au 
loc pe plan mondial ca re
zultat al luptei popoarelor 
împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru a 
deveni sțăpîne pe pro
priile destine, pentru a 
se dezvolta de sine stătător, 
pe calea progresului e-

conomic și social. In 
cest context, 
importanța respectării 

"viața internațională 
principiilor 
și suveranității 
le, neamestecului 
burile interne, 
în drepturi și 
lui reciproc — 
hotărîtdare în lupta 
poarelor pentru pace 
colaborare, pentru solu
ționarea pe 
a stărilor de 
conflict.

In timpul 
a fost accentuată necesi
tatea realizării 
rii și, în primul rînd, 
dezarmării nucleare, 
transpunerii în viață 
documentului final al 
cei) tei sesiuni a O.N.U. 
consacrate problemelor de
zarmării.

Coi doi șefi de stat au 
evidențiat, de asemenea,

Prin mari

mari pentru export pe ca- 
industria 

de
re le are astăzi 
noastră constructoare 
mașin i.

La plecare, președintele 
Ziaur Rahman și soția au 
adresat organizatorilor ex
poziției, specialiștilor ro- 
mânj calde felicitări

ostilităților în LmanGenerale a 0. N. U Pentru încetarea

NAȚIUNILE 
(Agerpreș). — 
mis'.il special 
nu.: 
telor pe cale, pașnică 
tratativelor politice, 
făptuirea dezarmării, 
staurarea unor relații 
drepte între state și 
dicarea colonialismului 
au fost principalele te
me care s-au desprins din

UNITE 5 
De la tri- ‘ 
N. Plopesa-

Soluționarea conflic-
a

în-
in-
mai
era- - Vietnam,

intervențiile reprezentan
ților statelor care au luat 
cuvînt.ll în ședințele de 
miercuri ale Adunării 
Generale a O.N.U. Au luat 
euvîntui reprezentanții Ma
rocului, Iranului, 
ei, Pakistanului,

R..A.
Malayeziet, Sierei 
Guineei-Bissau și 
ritaniei.

Albani- 
R.S.

Yemen, 
Leone,
Mau-

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpreș). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președinte
le în exercițiu al Consiliu
lui de Securitate, Jacques 
Leprette (Franța), au lan
sat un apel presant pen
tru încetarea
din Liban. Autorii 
tivei își exprimă 
cuparea profundă 
gătură CU marile

ostili taților 
iniția- 
„preo- 

in le- 
pior-

der; de vieți omenești 
caracterul masiv al 
tragerilor" provocate 
„ciocnirile violente" ce aU 
loc de mai mult timp în 
regiunea Beirutului. El sub
liniază necesitatea : 
gentă „de a se pune 
păt fără întîrziere 
lor de violență, 
instaurarea unei 
durabile a focului 
nirea la pace".

strin- 
ca- 

acte- 
pent.ru 
încetări, 

și reve-

a-
s-a subliniat 

în 
a 

independenței 
nați.ona- 
în tre- 
egalității 

avantaju- 
eondiție 

po-
Și

cale pașnică 
încordare și

convorbirilor

dezarmă-
a

a
a

re-

necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor țărilor 
pentru făurirea Unor rela
ții interstatale noi, 
mocrătice, ‘ pentru 
ch idarea subdezvoltării 
edificarea unei noi <

de- 
li- 

i și 
or

dini politice și economice 
mondiale care să asigure ; 
dezvoltarea liberă 
neîngrădită a tuturor 
rilor și în primul 
celor în curs de 
voi tare.

In acest cadru, a 
afirmată hotărîrea 
niei și. Bangladeshului de 
a colabora mai strîns pen
tru a-și aduce o contri
buție sporită la lupta pen*. 
tru soluționarea în inte-j
resul popoarelor a pro
blemelor care confruntă o- 
menirea, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și 
mai bune, o lume a păcii, 
prieteniei și cooperării ne
îngrădite între națiuni.

Și 
ță- 

rînd a 
dez-

fost
Româ-

întreprinderi ale Capitalei
obținu-

urări

contact 
economiei 

pre- 
ii Popu- 

, Ziaur 
Zi

și 
sa
fest 

de 
Combinatului 

a lem
nului de ia Pipera Și în
treprinderii de confecții 
și tricotaje — București. 
Oaspeții au'vizitat Fabri
ca de mobilă nr. 5, 
ția. de plăci înnobilate și 
expoziția permanentă de 
mobilă a combinatului. 
Președintele Ziaur 
man, a avut, astfel, 
lejul să cunoască 
locit 
nească 
lucrării 
niu în
Populară 
te interesată, date fiind 
importantele sale resurse 
forestiere.'

pentru realizările 
te și le-a adresat 
de noi succese.-

După acest prim 
cu realizările
noastre naționale, 
ședințele Republic 
lare Bangladesh, 
Rahman, și doamna 
aur Rahman, precum 
persoane oficiale din 
ita prezidențială au 
oaspeții colectivelor 
munca ale 
de industrializare

experiența 
în -donîeniul 
lemnului, 

care
Bangladesh es-

sec-

Rah-
Pțî- 

nemij- 
româ- 

pre- 
dome-

Republica

Președintele Republi
cii Populare Bangladesh și 
doamna Ziaur Rahman au 
vizitat, apoi, întreprinde
rea de confecții și trico
taje București, unitate 
de bază a industriei u- 
șoare românești.

In timpul vizitei 
ședințele Republicii 
lare Bangladesh și 
na Ziaur Rahman' au 
preeiat varietatea 
fecțiilor realizate de 
treprinderea bucureștean ă, 
linia lor modernă.

Pe întregul parcurs al 
vizitelor, sute de munci
tori Și muncitoare au a- 
clamat cu căldură pen
tru prietenia dintre ce
de două țări. exprimîn- 
d'.i-și satisfacția față de 
dialogul rodnic la ni
vel înalt dintre România 
și Bangladesh, dialog me
nit să deschidă noi ; 
peetive de dezvoltare, 
multiple planuri, a 
țiik>r de colaborare 
terală, în interesul 
proc al celor două 
poare, al cauzei păcii i 
înțelegerii'- internaționale.

pre- 
Popu- 
doatn- 

a- 
con- 

în-

pers- 
. pe 
rela- 
bila- 
reci- 
po-

Și

Duminică, 8 octombrie 

trimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte.
Șoimii patriei.. 
Film serial pentru 
copii : Cărțile jun
glei. Episodul 7. 
Pentru căminul dum
neavoastră, 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. Album dumi
nical.
Ora veselă.
Woody, ciocănitoarea 
buclucașă.
Box : Cassiuș Clay — 
Leon Șpînks, meci 
pentru titlul mondial . 
la categoria grea 
(înregistrare). - 
Film serial. Linia 
maritimă Onedin. E- 
pisodul 59. 
Redeschiderea izvoa
relor. Reportaj dedi
cat Zilei petrolistului. 
Micul ecran pentru 
cei mici. „De prin 
clasă... adunate".
Telejurnal.
Unirea cea mare — 
Făclie nestinsă prin 
veacuri (I).
Film artistic. Vani
na Van ini. Premieră 
pe țară. Coproducție 
a studiourilor france-

8,00

8,15
9.10
9,20

9,45

10,00
11,45
12,30
13,00

13,05
14,00

. 1 6,30

17,30

18,20

18,40

19.00
19,20

Bi.io

zț> și italiene.
23,00 Telejurnal.

Luni, ■? octombrie

. Telex.
Emisiune . în limba 
maghiară.
Sport.
Cultura tuturor.
Pictorul Nagy 

bert. 
Ritm și imagine. 
Fișier social.

18,10
19,00
19,20 4001 de seri.
19.30
19,50
20.25

21,15

21,45

22,00
22.20

9,00
10,00

Al-

17,05 La volan.
17,20 Mesagerii cântecului 

și jocului popular.
17,40 Publicitate.,
17,45 Arta interpretativă ro

mânească în (confrun
tări internaționale.

18,55 întrebări și răspun
suri.

18,45
18,50
19,20
19,30

Mult e dulce...
Telecronica 
pionieri. 
Festivalul ,,< 
României".
Publicitate.

Forum cetățenesc. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

pentru

19,30
19,50
20,40

21,40

PROGRAMUL TV 21,55

România pitorească. 
Fotbal internațional. 
Film serial pentru 

copii. Sindbad mari
narul. Episodul 
Telejurnal.
Ora tineretului, 
,,Te apăr și te 
patria mea".
La ordinea zilei în e- 
conomîe.
Arta monumentală — 
O artă pe măsura ' 
timpului nostru. 
Telejurnal.

10.

ciut.

scurte.
22,00 Interpneți de frunte 

ai cîntecului popular.
22,20 Telejurnal.

Sîmbătă, 14 octombrie

12,00
12,05

Telejurnal. 
Panoramic, 
Roman -foileton, 
tere fără glorie, 
sodul 7. Regia 
vid Zweck.
Orizont 
țific.
Muzică 
vîrstele.
Cadran 
Telejurnal.

12,55

Pu-
Re- 

7.
spa-

Pu-
Epi-
Da-

tehnieo-știin-

pentru toate

Mondial.

filmului 
și tine- 
aur ai

10.55
11,00

Marți, 1 octombrie

Tel e.școală.
Antologia 

pentru copii 
ret. Anii de
comediei, (reluare), 
Publicitate, ... 
In alb și negru, 
rino (V).
Telex.
Telex.
Teleșcoală.

Ka-

11.50
10,00
16,05
16,35 Curs de limbă engle

ză.

19,20
19.30
19,50
20,25

1001 de seri. 
Telejurnal, 
Ancheta TV. 
Seară de teatru, 
tima fără sfîrșît 
Horia Lovinescu. 

22,05 Viața rațională. 
22,30 Telejurnal.

19,50
20,20

Fa
de

20,30
20,35

Vineri, 13 octombrie

13,20
13,55
14,00

14,20

Miercuri, 11 octombrie

11.15
11,25

11.50
14.50

Teleșcoală.
Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat 
de județul Alba. 
Șoimii patriei.
Bucureștiul necunos
cut.
Telex.
Fotbal: Rbmânia-Po- 

lonia.
directă de la 
d ion ol „Steaua".

16,5(1 Din țările socialiste. 
17,00 Răsună-n țară 

tnuncij cînt.

Transmisiune
Sta.

al

Ci-

22,20

Noi, femeile.
La ordinea zilei în e- 
conomîe.
Publicitate. 
Telecinemateca.
ciul „Mari actori" i 
Peter O’Toole. Urmă
rire la Londra. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție - a studiourilor 
engleze.
Telejurnal.

Joi, 12 octombrie

17,20

Telex.
Teieșcpală.
Curs de limbă rusă. 
Pentru timpul dv. 
liber, vă recoman
dăm...
Reportaj pe glpb. Ne
pal.

17,40 Corespondenții ju
dețeni transmit...

17,55 Consultații medicale.

9.00
10,00

11,40

17,00

17,15
17,20

19,00

19.20
19,30
19,50
20.20

20,30

Teleșcoală, 
Telecinemateca 

luare). ~ 
Un fapt văzut de a_ 
proape.
Telex 
Telex. 
Teleșcoală.
Curs de limbă 
ceză.

Emisiune în 
germană. 
Jurnal agrar. 
Teatru TV : 
n-are bătrîni..."
Festivalul „Cântarea 
României".
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Prim-plan. 
La ordinea zilei în e- 
conomie.
Film artistic. Vieți

(re- 14,40
15.00

Telex. 
Roman-foileton. 
tore fără glorie, 
luarea episodului 
Curs de limbă 
niolă.
Concert distractiv. 
Publicitate.
Documentarul româ

nesc.
„Dintre 
targe".
Cîntece
Fotbal :
F.C. Argeș (divizia A).

sute de ca-

patriotice.
U. T. A.

16,50 Agenda culturală.
17,20 Clubul tineretului.
18,20 Săptămîna 

internă și in
politică 

ternațio-
fran- nală.

18.35 Antologia filmuluî
limba pentru copii și ține

ret. Anii de au r ai

„Cine
comediei.

19,30 Telejurnal.
19,50 Viața rațională.
20,00 Teleeneiclopedia.
20,40 Publicitate. ' .
20,45 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Epi
sodul 18.

21,35 Intîlnire cu satira și 
umorul.

22,10 Telejurnal.
22,30 Melodii românești 

de ieri și de azi.
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