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CONGRESUL

Vizita în țara noastră 
a tovarășului Todor Jivkov,

prim-secretar
al C.C. al P.C. Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Ceremonia sosirii în Capitală
Pe baza sporirii productivității muncii

da celor nouă luni șl jumă
tate, productivitatea muncii 
la nivelul abatajelor came
ră, a fost depășită cu o tonă 
de cărbune pe post, iar la 
nivelul sectorului cu 579 
kg/post. Pe această bază 
trainică, colectivul sectoru
lui a extras peste sarcinile 
de plan la zi 9 250 tone de 
cărbune, avînd totodată o 
economie ia costurile de 
producție de 800 000 lei. 
Cele maj însemnate contri
buții la bilanțul de reali
zări deosebite ale sectoru
lui le-au adus brigăzile 

. de mineri conduse de Con
stantin Trenehea. Gheorghe 
Sava, Ștefan Ganț, Florea 
Șerban. Mihai Neșlean și 
Mihai DUdeșcu. sprijinite 
de echipele de electrome
canici..

Tudor MUCUȚA , 
corespondent

an,
suc-

Colectivul sectorului I 
producție de la I.M. Vulcan 
trăiește după nouă luni și 
jumătate din acest 
satisfacția unor
cese remarcabile în munca 
sa. Rod al conlucrării fruc
tuoase dintre brigăzile de 
mineri și cadrele tehnice, în 
frunte cu șeful sectorului, 
ing. Aurel Ilișem, în peripa-

La invitația tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi dimineață a 
sosit 'în Capitală, într-o vi
zită de prietenie, tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Actuala întîlnire dintre 
cei doi conducători de partid 
și de stat reprezintă un 
nou și important moment al 
dialogului tradițional și 
rodnic româno-bulgar la

extinderea și aprofundarea, 
în continuare, a colaboră
rii multilaterale dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bul
gar, dintre România șt Bul- 

nivel înalt. Convorbirile pe garia, dintre popoarele 
care tovarășii Nieolae noastre, vecine și prietene. 
Ceăușeăcu și Todor Jivkov " ' .................

. le vor avea, în aceste zile, 
înțelegerile la care vor a- 
junge vor marca, fără în
doială, o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește. Pe fron-

Noua cotă a depășirilor : 26 000 tone 
cărbune

Cel mai mare colectiv de sector productiv al 
Văii Jiului sectorul IV al I.M. Lupenj — înregis
trează in această lună un nou plus ia producția fi
zică de cărbune de 1300 tone. Cifra depășirilor pe 
sector la acest indicator, de la începutul anului, se 
Mică astfel la Peste 26 000 tone cărbune, rod al unei 

efieilMrte activități tehnico-organizatorice desfășurată 
iii cele patru abataje frontale dotate cu complexe 
mecanizate conduse de Teodor Boncalo, Ion Sălă- 
gean. Valentin Tofană și Constantin Lupulescu. Ni
velul planificat al productivității muncii pe sector 
este depășit, și în această lună cu cea 500 kg/post.

Rald-anchetă în schimburile II șl III,
urmărind răspuns la întrebarea

Schimbul minerului 
Eugen Filip din brigada 
lui Ion Cîșlaru, de la 
I.M. I’etrila, care a dat 
pesle plan 400 tone de 
cărbune pe luna octom
brie.

(Continuare în pag. a <-•>

Convorbiri intre tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

parte persoane oficiale ro
mâne și bulgare.

în cadrul convorbirilor, 
tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au exa
minat stadiul dezvoltării re
lațiilor româno bulgare și 
modul de realizare a înțe
legerilor convenite cu prile
jul întâlnirii avute la Vo- 
clen la începutul acestui an.

Și eu acest prilej, cei doi 
conducători de partid și de

Joi, 18 octombrie, au a- 
vut loc ]a Sinaia convorbiri 
între tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general 
al -Partidului Comunist 
Român. președintele Repu
blici} Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele i Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

La convorbiri

continuu ascendentă a ra
porturilor de bună vecină
tate, de prietenie, solidari
tate și colaborate dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bul
gar, dintre Româna și' Bul
garia.

Tovarășii N i c o la e 
Ceâușeseu și Todor Jivkov 
au exprimat hotărîrea co
mună a partidelor și țări
lor noastre de a acționa 

stat au exprimat deplina ------------------------- - --------------
satisfacție față de evoluția (Continuare în pag. a 4-a)

Produc atelierele minelor 
pe măsura dotării?

Cum se desfășoară activitatea" atelierelor de la 
întreprinderile miniere în schimburile II și III ? 
Iată o întrebare căreia am încercat să-i răspundem 
printr-un raid anchetă la două mine — Livez.eni și 
Vulcan.

I.M. LIVEZENI

Trei mașini pe fiecare om. Dar nu merg..
Aproape de ora eîncl se

trece de la schimbul II la
III (suprafață), 
se găseau trei 
Acesta era, de. 
tivul stabilit de 
Arul de atelier.

- ... vi pa d irect la
doar în schimbul I, 
ordonînd și stabilind sar-- - - - - - - -
In lumina exigențelor reieșite din documentele Congresului al Xll-lea al partidului

în atelier 
muncitori, 
fapt, efec- 
cățre mais- 
căre pârti- 

activități 
co-

cinile pentru schimburile 
H și III în ,scris, lucrări
le fiind dirijate efectiv de 
către unul din muncitori,

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN, 
Constantin GRAURE

IN EDITURA
politica a Aparit

SUB SEMNUL 
SOLIDARITĂȚII RO- 
MÂNO-GABONE- 

ZE. Vizita oficială ' 
de prietenie a pre
ședintelui NiCOLAE i 
CEAUȘESCU, îm
preună cu 
rasa ELE 
CEAUȘESCU, 
Republica Gabone- 
ză, 9—12 aprilie 
1979.

tova- 
N A 

în

(Continuare in pag. a 2-a)

Lupeni ,
Acțiunile politice, organizatorice, 

întreaga muncă de partid îndreptată spre
Creșterea eficienței în 

activitatea economico-socială
Din ideile de bază inse

rate în darea de seamă a 
comitetului, cu privire la 
preocupările multiple ale 
organului orășenesc de 
partid, îndreptate spre 
creșterea capacității de ac
țiune în sfera vieții econo- 
mieo-sociale, dar mai ales, 
din dezbateri și din con
cluziile formulate pe mar
ginea lor s-a desprins o 
cerință deosebit de strin
gentă față de care orga
nele și organizațiile de 
partid din puternica cita
delă muncitorească a Lu- 
peniului vor: trebui, să-și 
raporteze de acum activi
tatea. Este cerința crește
rii eficienței întregii munci 
politice, organizatorice, e- 
cotiomice și educative, iz- 
vorîtă din orientarea de
cisiva "a partidului spre as
pectele -calitative. ale .dez
voltării societății noastre,

mc în activizarea cadrelor 
din conducerea minei și a 
sectoarelor, nu au. adoptat 
cele mai eficiente măsuri, 
îndeosebi în vederea întă
ririi disciplinei tehnologice

Referirile făcute, la aceas
tă cerință în darea de sea
mă- au pus, de fapt, față 
în față două situații con
crete. Pe de o parte, ex
periența bună dobîndită la 
întreprinderea minieră Lu
peni, rezultatele economi
ce .-și tehnice cu care co
muniștii celei mai mari u-, 
nităț.i carbonifere din Va
lea Jiului s-au prezentat la 
conferința orășenească. Pe 
de altă parte, rămînerile în 
urmă înregistrate la între
prinderea minieră Barbă- 
teni. în spirit au
tocritic, darea de seamă 
a subliniat că deficiențele 
din organizarea producției tocirile ce reveneau orga- 
și a muncii Ia nivel de în
treprindere manifestate la 
I.M, Bărbăteni încarcă de 
răspundere și comitetul o- 
râșenesc de partid, biroul 
și seeietariatul său,, care 
nu au fost suficient de fer-

Vulcan
Permanent în preocupările comuniștilor

Sporirea capacității de acțiune 
a organelor și organizațiilor de partid

Concluzia dominantă care 
a străbătut dezbaterile con
ferinței orășenești de partid 
Vulcan a fost aceea că orga
nul orășenesc de partid 
și-a sporit continuu rolul

Conferințe de dări de seamă și alegeri în 
organizațiile orășenești de partid

și de producție, la toate 
locurile de muncă, S-a 
desprins, de asemenea, din 
analiza făcută în darea de 
seamă, că și în activitatea 
de investiții rămînerile în 
urmă pun în lumină înda-

nulul orășenesc de partid 
de a. insista cu mai multă 
fermitate în soluționarea

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

lului și metodelor de -mun
că în conducerea activității 
economice și politice, pen
tru creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de 
partid, urmărind apropie
rea muncii de partid de 
viață, de problematica co
lectivelor de oameni ai 
muncii. Numai așa a fost po
sibilă cunoașterea amănun
țită a realităților activită
ții productive, neajunsurile 
manifestate în anumite do
menii și, deci, intervenția 
la timp pentru înlăturarea 
lor. Avînd ca obiectiv prin
cipal obținerea unor re
zultate economice cit mai 
bune, .comitetu] de partid 
a subordonat întreaga 
muncă politică, organiza
torică și educativă acestui 
țel..

Pe
vele de oameni ai muncii 

privind perfecționarea sti- din

său conducător pentru tra
ducerea în .viață a hotărî- 
rilor organelor superioare 
și proprii, ceea ce a con
dus la îmbunătățirea ca
lității muncii politico-edu
cative, la creșterea eficien
ței întregii activități în 
vederea înfăptuirii Sarci
nilor încredințate. în cen
trul atenției comitetului 
orășenesc s-au situat în 
permanență preocupările

această bază, colecti-

orașul Vulcan, sub

condUcerea organelor de 
partid; au obținut o sea
mă de rezultate bune. în 
perioada analizată, pe an
samblul orașului, produc
ția globală a fost realiza
tă în proporție de 101 la 
sută, iar producția marfă 
în proporție de 100,5 la 
sută. De asemenea planul 
de investiții industriale și 
social-culturale a fost rea
lizat în proporție de 102 la 
sută. A fost extrasă supli
mentar o producție de pes
te li 000 tone de cărbune,, 
s-a reușit o. îmbunătățire a 
indicatorului de calitate, 
precum și reducerea con
sumurilor de materiale și 
energie electrică, obținîn- 
du-se însemnate economii.

Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag » < ••
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I Vești din comer(

Clipe de neuitat
Intr-un- cadru sărbă

toresc și o atmosferă 
solemnă, sala de apel a 

’minei' Aninoasa a găz
duit primirea celor mai 
merituoși șoimi din cla
sa a Il-a Ș.țte la Școa
la din Aninoasa. în rin- 
durile organizației de 
pionieri.

Momentele legării cra
vatelor roșii cu tricolor 
în. fața părinților mi
neri, a numeroșilor invi
tați s-au, încrustat în 
amintirea micilor pio
nieri, a căror primire în 
organizație s-a făcut în 
cinstea istoricului eve
niment care se apropie: 
Congresul al XII-iea al 
part idului.

Foto și text : 
Adrian POPA

Răspundem cititorilor
• V. ANTAL, Petroșani : 

Loeu-1 în care trebuie am
plasat containerul pentru 
reziduuri îl hotărăsc locui
torii străzii „Dacia11 împre
ună cu sectorul de salu-

cient de explicit. Dacă este 
vorba de desfundarea cana
lizării din locuință la ea-

brizare. întriiniți-vă/ discu
tați problema și decideți în 
raport de condițiile de ac
ces- pentru mașinile care 
transportă containerele.

• ARISTOIEI. GAIȚA : 
Ați seri-S o pagină întreagă 
fără a insera măcar un cu- 
vînt. despre ce anume do
riți, cu ce și în ce domeniu 
vreți să fiți sprijinit de re
dacție. Nu ați indicat nici 
adresa pe care o aveți. In 
această situație, nu vă pu
tem ajuta.

• VASII.E GUȘE, Petro
șani : In scrisoarea adresa
tă redacției nu «înteți sufi-

nalul colector, lucrarea se 
execută de către E.G.C.L., 
contra cost. Depuneți în a- 
eest scop, comandă’ la dis
peceratul din cartierul A- 

. eropert-Petrosan i.
• INDESCIFRABIL, Pe

troșani : Sesizarea dv. pri
vind conducta de apă po
tabilă spartă în strada Ana 
Ipătescu a fost întemeiată. 
Am luat legătura cu sec
ția apă-canal din cadrul 

• i.G.C.L. Petroșani și s-au 
întreprins ihăsuri pentru 
remedierea defecțiunii și 
oprirea risipei de apă. Dacă 
ne mai scrieți, vă rugăm 
să ne indicați clar numele 
și prenumele, adresa. Nu 
este suficientă semnătura 
indescifrabilă. :

i • In cadrul manifestă-: 
rilor dedicate Anului in-

i ternațional al copilului, la 
i începutul acestei săp'.u- 
î mini, la Oradea, s-a des- 
i fășurat faza interjudețea- 
: ,.nă a concursului profe- 
i sional al lucrătorilor co
lț merciali din județele Al- 
: ba,. Arad, Bihor, llune- 
î doara, Sălaj și Timiș. In-
■ treeîndu-se cu .Ceilalți 
ț concurenți în realizarea 
: unor produse culinaare". 
: pentru copii (pe categorii 
i de virală : 3-—6, 6—10 și
: 10—15- ani). bucătăreasa 
: Elena Tătar, de la re-ta- 
: uraniul l’arîngul din Pe- 
î troșani, s-a clasat pe lo- 
i cui II pentru categoria 
; 10—15 ani. O adevărată 
î recordmană în materie de 
: locuri fruntașe s-a dove- 
: dit a b Dochița Mesza- 
i roș de la Laboratorul de 
: cofetărie din Petrila. Ast- 
ț .fel, la produse de.eofetă- 
Ș: rie, a cucerit primul l»>c 
ș (6—19 uni), locul 11 (3—6 

i ani) și locul III* (10—15 
ani). De asemenea, răco-

■ ritoarele realizate de a-
■ «-eeășl pricepută Tucră- 
/ toare eomereială au întru

nit sufragiile juriului de 
concurs, de vreme ce au

fost cotate cu premiile' IE 
(10—l.i ani) și III (6—10 
ani). In acest fel, Doehița 
Meszaroș a ■ cîștigat drep
tul de a reprezenta jude
țul nostru Ia faza finală 
a concursului profesional 
în proba de cofetărie pen
tru copii între 6 și 10 ani, 

se Va desfășura între 
15 și 17 noiembrie, în Ca
pitală.

• In zilele de 29 și 30 
octombrie, Petroșaniul va 
găzdui faza . județeană a 
conewrsului de bn-nă ser- 

. vire din. alimen tație, ali
mentație publică și măr
furi . industriale. Coneitr- 
Mil, patronat în această 
fază de Direcția eosaaerela- 
lă județeană,. în colabora
re cu Comitetul județean 
U.T.C. și Consiliul jude
țean al sindicalelor, se va 
desfășura în cadrul ma
gazinelor alimentare nr. 4, 
5, 8 și 18,, la unitățile de 
alimentație publică Mine
rul, Carpați, Gospodina, 
patiseria Minerul .și cofe
tăria „Nufărul", în la
boratoarele de cofetă
rie Petrila, patiserie și 

preparate țreci Petroșani, 
Ia magazinele de mărfuri 
industriale nr. 11, 38, 48

și 129 âin Petroșani și Pe
trila. Din' municipiul nos
tru, participă 12 lu
crători comerciali de Ia 

I.C.S.A. și A.P. și 6 de la 
I.C.S.M.I..
• Astăzi, I.C.S.A. și A.P. 

în colaborare cu fabricile 
producătoare ele pîine, 
produse lactate și I.R.I.C. 
Petroșani oferă o plăcută 
surpriză gospodinelor și. 
tuturor gurmanzilor. La 
centrul de pîine 133, la 
autoservirea nr. 5, în u- 
nitatea Gospodina din 
centrul Petrfeșaniuluî, co
fetăria Nufăruil, restau
rantul Carpați și -comple
xul efe alimentație publi
că Minerul vor funcționa 
expoziții cu vînzare de 
produse lactate, de pani
ficație, carne, țjp Gospo
dina, calmare, ; de patise
rie și cofetărie. Iată, în- 
tr-ădevăr, o inițiativă... 
apetisantă.

• Măcelăria nr. 101 s-a 
mutat, de puțin timp, în- 
tr-un loca] nou, moderni
zat și igienizat, în cadrul 
fastului magazin alimen
tar nr. 3, aflat vizavi de 
clădirea vechiului spital 
municipal.

Ion VU1.PE

Comunista Ileana Ma
ria de la laboratorul me
canic al I.U.M. Petro*- 
șani în timpul încercă
rii durității materialelor 
tratate.

Foto: Ion BA LAN

IHIlIliC A111 IIRUl MiNHNt i'l MASIHtA DO TĂRI11
(Urinare din pag. 1)

nrernit șef de. schimb. Or- 
ganizirtoricș așadar, și în 
afara .schimbului I, totul 
este „pus la punct11, fiind 
luate măsuri prin dispece
ratul minei și pentru in
tervenții operative în caz 
de urgențe. Ctnn sînt în
cărcate, însă, mașinile și 
utilajele pe aceste schim
buri ? Sprijiniți de strun
garul Csaba Fulop, șef de 
schimb, am trecut în re
vistă inașinile-unelte. A- 
telierul e dotat cu un 
strung universal mare, de 
3000 mm, trei strunguri u- 
niversale medii și trei 
mici. Fiecare din’ cei doi 
strungari din schimb dis
pun, deci, de mai mult de 
trei strunguri. Totuși, erau 
nemulțumiți., piese, de 10-15 
cm lungime erau executa
te de strungarul Grigore 
Tănăsescu pe strungul de 
3 m, care consumă 13 KW 
pe oră, în loc de a se fo
losi unul mai-mie, eu con
sum de 7,5kW pe oră. De 
ce ? Primul din strungu-

rile de mărime medie din 
atelierul minei Livezeni 
este defect de șase luni. Al 
doilea nu funcționează Ia 
„mers ■ înapoi", al treilea 
este, de asemenea, ne
corespunzător. Din cele 
mici unftl nu funcțio-nează 
deloc, iar celelalte dou.i 
nu merg bitie. Alte unelte 
în atelier 7 O freză care 
feste folosită în schimbul 
I, dar în schimburile II 
și III nu. La unul din ce
le două, agregate de ' su
dură lucra muncitoarea 
Margareta Popescu. Din 
cele trei mașini de găurit, 
una e folosită în schim
bul de dimineață, una fi
ind defectă de un an. Ma
șina de debitat, nu func
ționează. Atelierul dis
pune și de un . electrocar 
...dezmembrat de mult 
timp. Muncitorii plasați 
în atelier, chiar așa puțini 
cîți sînt — după cum a- 
firmau cei prezenți — tre
buie să-și procure prin 
relațiile personale, și cu 
mijloace bănești proprii ('?!) 
sculele așchietoare...

1M VULCAN

De la mici reparații, la activități complexe 
pentru subteran

in
din

Dulgherii din echipa lui Constantin Bularda 
Plină activitate la un nou cămin de nefaniiiiști 
Valea Jiului.

In urmă cu numai cîți- 
va ani activitatea atelie
rului mecanic al minei 
Vulcan se rezuma numai la 
mici . lucrări de reparații și 

.întreținere. Odată cil in
troducerea mecanizării, in 
acest atelier se execută 
piese de schimb și repa
rațiile capitale la . utilaje. 
S-a preluat pe cont pro
priu executarea unei ga
me variate, de piese de 
schimb, piese care se fa
bricau la I.U.M.P. sau 
I.R.I.U.M.P. De acest lu
cru ne convingem vizitînd 
cîteva din multe secții ale 
atelierului. In secția pre
lucrări mecanice a atelie
rului, în schimbul II, e- 
chipa condusă de Nicolae 
Popa executa diferite pie
se necesare pentru buna 
funcționare a utilajelor 
din subteran. Lăcătușii 
Victor Rapolțan, Teodor 
Cismas, din echipa con
dusă de Eugen Crenco, 
împărțită pe toate schim
burile reparau un trans
portor. O parte din mun
citori asigurau asistență 
tehnică și intervenția în 
subteran. Prin intervenția 
promptă a muncitorului

Carol Hamza o defecțiune 
în'eircuitul puțului nou s-a 
remediat, intr-un timp 
record. Echipa forjorului 
Gheorghe Manolea con
fecționa grinzi de vatră 
pentru abatajele cu tavan 
de rezistență.

Aflăm că printr-o.. în
cărcare superioară eu co
menzi a schimburilor,.. la 
atelierul din Vulcan s-a 
obținut în trimestrul III o 
producție suplimentară fa
ță de cea planificată cu 
aproape 2 la sută și a 
crescut cu 3,9 la sută in
dicele de utilizare a mași 
nilor-unelte. „Simpla exis
tență a unei puternice ba
ze tehnico-xnațeriale —■ ne 
spunea șeful atelierului,, 
prezent în schimbul II — 
nu este suficientă pentru 
asigurarea unui spor de 
producție. Am extins pen
tru aceasta activitatea pe 
schimburi, preluînd din 
,,mers“ executarea unor' 
lucrări din ce . în ce mai 
complexe. Reușim astfel 
să reducem durata revi
ziilor și reparațiilor, să 
redăm mai repede în cir
cuitul producției utilajele 
de care se simte nevoia".

ÎN LOC DE CONCLUZII
După dotare, atelierele 

I.M. Vulcan, ca și cei ai 
I.M. Livezeni, ca și ale tu
turor minelor, apar ca a- 
devărate microuzine. Cît 
produc însă utilajele din 
zestre —• nu de puține ori 
scumpe și procurate cu e- 
forturi valutare ? Cele do
uă exemple, situate în bu
nă măsură Ia anlipod, dau 
un răspuns limpede la a- 
ceastă întrebare și pun, 
totodată, în evidență ce 
sarcini deosebite revin în 
acest sens compartimen
telor electromecanice, con
ducerilor tehnice de la 
întreprinderile miniere, în
deosebi celor care, cum 
este cazul la Livezeni, 
n-au reușit pînă acum să 
asigure încărcarea la pa

rametri înalți, în toate 
schimburile, a mașinilor it- 
nelte, a utilajelor și insta
lațiilor de care se dispune. 
In atelierele minelor, prin 
zestrea de utilaje de care 
se dispune, iar la unele 
din ele prin capacitatea 
profesională și organizato
rică a forței de muncă, se 
poate executa, pe lingă ser
viciile prestate pentru sa
tisfacerea necesităților ur
gente ce apar în subteran, 
o gamă largă de piese de 
schimb, foarte utile în 
desfășurarea neîntreruptă 
a procesului productiv, în
deosebi în condițiile mo
dernizării și mecanizării 
intensive a operațiilor de 
bază din subteran.

organele vizate răspund
Apartamentele din Paroșeni vor 

corespunzător
Informînd redacția asu

pra măsurilor luate în ur
ma publicării în numărul 
8417 al ziarului „Steagul 
roșu" a articolului referi
tor la situația ce nemulțu
mea locatarii blocului nr. 
1 din Paroșeni, E.G.C.L. 
Lupeni ne-a precizat că 
a fost constituită o echipă 

. de instalatori care a înce
put revizuirea și repararea 
instalațiilor de încălzire 
centrală din țoate aparta
mentele blocului. După ter
minarea reparațiilor ia blo
cul 1, echipa va trece pentru 

efectua același lucru laa

fi încălzite ,

Paroșeni. „Con- 
prin măsurile 

-menționează în 
problema încăl- 

apartamentelor din

blocul nr. 3 
sideralii că 
luate —■ se 
răspuns — 
zirii . __ _ H
cele două blocuri va fi re- ~ 
zolvată, conform cerințelor 
justificate ale locatarii* 
Asigurarea ordin+ț-'în sub-v 
solul blocului, unde se afla~ 
baia și vestiarul lotl>aliș- 
tilor de Ia mina și uzina 
Paroșeni, intră în atribuți
ile conducerii asociațiilor 
sportive respective11. Aștep
tăm ca asupra măsurilor pe 
care le preconizează, să ne 
informeze conducerea clu
bului.

Acumulatorii au fost redați în circuitul 
economic

In urma anchetei publi
cate în ziarul nostru din 
13 septembrie 1979, sub tit
lul „în loc să lie folosite, 
valori de peste 330 000 lei 
ocupă, de trei ani, spațiul 
intr-un depozit" am primit 
din partea Combinatului 
minier Valea Jiului un răs
puns prin care sîntem in
formați că, cei 603 acumu

latori de tracțiune au fost 
redați circuitului economic. 
Iu încheierea răspunsului 
se spune : „Apreciem juste
țea celor semnalate prin 
articolul dv. și ne vom 
strădui ca pe viitor să ac
ționăm mai ferm pentru 
depistarea ș> eliminarea u- 
nor astfel de aspecte".

Mîine, etapa a 11-a a campionatului 
diviziei A la fotbal

Campionatul diviziei A 
fotbal continuă sîmbătăla

cu desfășurarea meciurilor 
celei de-a 11-a etape. In 
Capitală, pe stadioane di
ferite, sînt programate 
două partide : Steaua — 
S.C. Bacău (stadion Stea
ua) și Dinamo — Politeh
nica Iași (stadion Dinamo), 
în țară se vor disputa ur
mătoarele jocuri : Jiul Pe
troșani — A.S.A. Tg. Mu-

reș; Gloria Buzău — Poli
tehnica Timișoara; Olimpia 
Satu Mare — Sportul stu
dențesc; F.C. Scornicești 
— Universitatea (Ta j-.Na
poca; C.S. Tîrgoviște — 
Chimia Rîmnicu Vîlcea; 
F.C.M. Galați — F.C. Ar
geș; F.C. Baia Mare —- 
Universitatea Craiova. Toa
te meciurile încep la ora 
15,00.

(Agerpres)
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In lumina exigențelor reieșite din documentele Congresului a! XII-tea a! partidului

rea
activitatea economico-socială

(Urmare din pag. I)

problemelor de organizare 
a șantierelor astfel îneît să 
fie intensificat ritmul de 
lucru la o seamă de obi
ective industriale și edili- 
tar-urbanistice.

în ansamblu, orașul Lu
peni a înregistrat în ulti
mii doi ani, o dinamică ac
centuată. Producția globală 
industrială a crescut în 
anul 1978 cu circa 10 la 
sută față de 1977, conti
nuând și în 1979 să se Si
tueze la același ritm înalt 
de creștere. La producția 
fizică, mina Lupeni va ex
trage în acest an cu 344 000 
tone cărbune mai mult de- 
< 1t în 1977. Deși are res
tanțe față de plan, și mina 
Bărbăteni a extras în 1978 
eu 36 000 tone cărbune mai 
mult decît în 1977, iar d® 
Ja începutul acestui an cu 
10000 tone mai mult de
cît în perioada similară a 
imului trecut.

i . din nou sub
liniate 'preocupările colec
tivului de muncitori, ingi
neri 'și tehnicieni de la mi
na Lupeni, pe linia dez
voltării capacităților de 
producție și modernizării 
extracției.

Dezbaterile au evidențiat, 
însă, numeroase resurse in
terne și posibilități care, 
aflate mai mult în aten
ția organizațiilor de partid 
și valorificate corespunză
tor, pot conduce la noi re- 
zultâte în viața, economico- 
socială a orașului. Astfel, 
Ioan Sav și Vasile Pupă- 
zan, secretari ai comitete
lor de partid de Ia cele 
două întreprinderi miniere 
au accentua esV- necc-

sar să sporească preocupă
rile pe linia introducerii 
de noi utilaje ipoderne și 
tehnologii avansate, conco
mitent cu perfecționarea 
forței de muncă și îmbună
tățirea activității de între
ținere și reparare a utila
jelor. Abordînd cerințe a- 
propiate ca problematică, 
Gheorghe Leoveanu, pre
ședintele comitetului oră
șenesc al sindicatelor, Tra
ian Morar, prim-secretar 
al comitetului orășenesc al 
U.T.C., Constantin Lupu- 
lescu, șef de brigadă la 
I.M. Lupeni, cel mai bun 
miner din Valea Jiului pe 
anul 1979, Nicolae Oprea, 
miner șef de brigadă la 
l.M. Bărbăteni, Petre Con
stantin, maistru minier, de
putat în M.A.N., Erou al 
Muncii Socialiste și alți 
vorbitori s-au referit la 
rolul crescând ce revine 
organizațiilor de partid în 
formarea omului nou, întă
rirea disciplinei, afirma
rea atitudinii înaintate fa
ță de muncă și viață. Pro
puneri judicioase în ve

derea îmbunătățirii indica
torilor tehnico economici în 
domeniul extracției, prepa
rării și' investițiilor au fă
cut Constantin Lupulescu, 
Nicolae Oprea, Rodica Ta- 
tuliei, directoarea I.F.A. 
Vîscoza, Victor Corpadea, 
adjunctul șefului secției de 
preparare, Cornel Vasian, 
șeful lotului de construcții 
sociale. Pe un alt plan de 
preocupări s-au situat lu
ările de cuyînt ale delega- 
ților Nicolae lonașcu, di
rectorul E.G.C.L. și Ion 
PîrvuleScU, directorul I.C.S. 
Mixte, care au reliefat 
surse și posibilități de

bunătățire a activității de 
gospodărire comunală și 
locativă și de aproviziona
re a populației cu mărfuri 
alimentare și bunuri de 

consum. Au luat, de ase
menea cuvîntul, făcînd pro
puneri utile Oliviu Crîs- 
nic, directorul coordonator 
al școlilor generale din o- 

■ raș, și Victor Brașovan, 
pensionar.

Darea de Seamă analiti
că, dominată de un pro
nunțat spirit critic și auto
critic, dezbaterile rodnice 
și concluziile exigente ^for
mulate în încheiere au în-

(Urmare dtn pag 1)

Pe lingă extinderea po
tențialului productiv al o- 
rașului, prin intrarea în 
funcție a unei fabrici de 
confecții și mărirea capa
cității celorlalte întreprin
deri, în Vulcan a fost rea
lizat un însemnat volum de 
investiții social-culturale. 
Amintim că în această pe
rioadă au fost date în fo
losință o centrală telefoni
că, o școală cu 16 săli de 
clasă, o grădiniță cu 225

Conferințe de dări de seamă și alegeri in 
organizațiile orășenești de partid

1 ioane lei nivelul perioa
dei precedente, s-au extins 
acțitinile de asistență me
dicală, s-a dezvoltat rețea
ua de ocrotire a sănătății 
prin funcționarea unui spi
tal cu 260 de paturi. De a- 
semenea, printr-o preo- 

, cupare continuă s-au îm
bunătățit condițiile de în- 
vățămînt, în oraș existînd 
șase școli generale, un liceu 
industrial, totalizînd 93 săli 
de clasă și 6 300 elevi, 37 
grupe de grădiniță cu 1 163 
de preșcolari.

In cadrul dezbaterilor au 
fost apreciate preocupările 
organizației orășenești de 
partid în privința situării 

. activității economico-socia- 
: le Ia un nivel cât mai înalt.

tărit, în fața noului comi
tet orășenesc de partid, a 
organelor sale de lucru, bi
roul și secretariatul, ideea 
de bază ce a dominat lucră
rile conferinței, și anume 
necesitatea de a raporta per
manent fiecare acțiune, de 
a cântări fiecare, rezultat 
al muncii de partid prin 

. prisma eficienței ce o are 
în viața soeial-economică a 
orașului. în acest sens, con
ferința a adoptat o hotărâ
re corespunzătoare care va 
jalona activitatea noilor 
organe alese în perioada 
ce urmează.

Conferința a reales în 
funcția de prim-secretar al 
Comitetului orășenesc 
partid pe tovarășul lloria 
Tonul ; secretari ai comite
tului au fost aleși tovară
șii Ion Angheluș, Aurel 
Colda si Ioana Mesaroș.

s-a
a- 
în 

noi

cantitativ și calitativ, dar, 
în spirit critic și autocritic, 
s-au evidențiat lipsurile și 
neajunsurile care nu au 
permis obținerea unor re
zultate pe măsura posibi
lităților ce au fost create 
în acest oraș. Participan
ts! la dezbateri — loan Du-

de

de locuri, peste’ 3 000 mp 
spații comerciale. De ase
menea, zestrea orașului 
îmbogățit cu încă 546 
parlamente astfel îneît 
cele 6876 apartamente
locuiește peste 85 la sută 
din populația orașului. Prin mitraș, Miron Șerb, Victo

ria Roșea, Francise Appel, 
Vasile Nemeș, Alexandru 
Bușcan, Gheorghe Goleanu, 
Simion Drăghici, Elena 
Chiceanu, Ilie Fili’che, Ful- 
viu Isacu, Georgel Cheleș, 
Marin Lazăr, Iosif Moraru, 
Dan Matei, Ilie Chiron, Mi- 
haela Cucu, loan Besser- 
man, Dumitru Sănăuțeanu 

au 
reliefat în cuvîntul lor e ■ 
xistența unor resurse mult 

de mai mari privind mai buna 
a producției și 

aprovizionarea 
ială corespun-

activitatea de gospodărire 
înfrumusețare a locali- 
i, cu contribuția efec

tivă a cetățenilor, s-au rea
lizat lucrări în valoare de 
peste 40 milioane lei.* .

Concomitent Cu realiză
rile obținute de oamenii 
muncii din industria ora
șului în înfăptui rea. sarcini
lor economice, organul lo- și Teodor Arvinte 
cai de partid a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor 
muncă și viață ale popu
lației 
rețeaua 
depășit

Astfel, vinzările
(

prin
organizare 
a muncii, 
ehnico-mater

male a procesului de pro
ducție, întărirea discipli
nei, creșterea indicelui da 
utilizarea a timpuluj de 
lucru și capacităților de pro» 
ducție. Au fost criticate, da 
asemenea, deficiențele ma
nifestate în privința folo
sirii și gospodăririi dotării 
tehnice, a creșterii gradului 
de . mecanizare, consumul 
mare de materiale și piesa 
de schimb, nivelul încă 
ridicat al cheltuielilor de 
producție în unitățile eco- . 
nomice, vorbitorii făcînd 
numeroase propuneri caro 
să ducă la schimbarea ac* 
tualej stări de lucruri, ia# 
activitatea de viitor să sg 
situeze la un mai înalt ni» 
vel de eficiență economică» 
■ O altă serie de propu» 
neri a vizat îmbunătățire^ 
condițiilor de viață ale lo
cuitorilor orașului, proble
matica edilitar-gospodăreas» 
că, antrenarea într-o mă
sură mai mare a oamenilor 
muncii la activitatea cultu- 
ral-educativă.

Propunerile făcute ■ în 
conferință au fost cuprin
se într-un amplu program 
de măsuri care va duce la 
creșterea rolului organelor 
și organizațiilor de partid 
în conducerea întregii ac
tivități politice, economice 
și sociale.

Conferința a ales în func
ția de prim-secretar al co
mitetului orășenesc da 
partid pe tovarășul Gheor
ghe Săcăluș ; ca secretari ai 

aleși
Kusu.

comitetului au foșl 
tovarășii
Gheorghe
ria Jug •.

Vast le
Lăzărcsire

tai

J"',.

înnoirilesineDouă imagini din Lupeniul și Vulcanul zilelor noastre, care vorbesc de la 
au loc in aceste două orașe ale minerilor, câ de altfel în întreg municipiul nostru.

despre dezvoltarea eco nomico-socială mereu ascendenta, despre
Foto : Ion LICIU

Duminică, 21 octombrie

8,45 Gimnastica, la 
miciliu.
Tot înainte 1
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : Peripețiile
lui David Balfour, 
(episodul 3).
Viața satului.
Avanpremieră.

Bucuriile muzicii.
Dc strajă patriei 
Telex.
Album duminical : 

Umor și nluzică.

do-

Luni, 22 octombrie 19,00 Telejurnal.
19,20 In pregătirea Con

17,25.
17,40

16,00 Emisiune în limba gresului al Xll-lea 18,05
maghiară. al partidului.

18,50 1001 de seri. 19,30 Veghem culorile din 18,30
19,00 Telejurnal. steag. 18,50
19,20 Revista economică 19,45 Memoria documen 19,00

TV. telor. 19,20
19,40 Cadran mondial. 20,05 Seară de teatru :■ In-

trigă și iubire de

ție a studiourilor a-
■ mericarie.

1,40 Telejurnal.
Sport.

14,00 Woody, ciocănitoarea 9,00
10,00

15,30
buclucașă.
Telesport.

17,00 Film serial : Calva
rul (episodul 18).

1.7,50 De ziua energetici- J 0,50anului. 16,00
18,00 Cutezători spre vi- 16,05

itor. 16,40
19,00 Telejurnal.
19,15 Ani de luptă, ani 17,00

de împliniri. 17,30
19,35 Varietăți cu public,
20,15 Film artistic : De 17,45

unul singur. Premie 18.05
ră pe țară. Produc- 18,25

20,00 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,40 Roman foileton : Cei 
din Mogador (episo
dul 6).

21,35 Telejurnal.

Marți, 23 octombrie

Teleșcoală.
Film serial: Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. (Relua
rea episodului 8). 
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă en
gleză.
Din țările socialiste. 
Cîntec nou pe plai 
străbun.
Itinerare turistice. 
Almanah 
Revista 
că TV.
Flagelul 
tismului 
1001 de.

La fața locului. 
Podiumul laureaților. 
Atenție la... neaten
ție.
Viața rațională.
1001 de seri.
Telejurnal.
In întâmpinarea Con
gresului al XII-lea 
al partidului.

bChipe românești în 
competițiile europe
ne intercluburi.

17,00 Reportaj pe glob.
Orele Vienei.

17.20 Viața culturală.
18,50-1001 de seri.
19.00
19.20

Sâmbătă, 27 octombrie

8,30 Teleșcoală.
9,25
9,35

18,50

pionieresc, 
social-politi-

obscuran- 
(II). 

seri.

PROGRAMUL ȚV
AW.VASXW.'.V.W.V.W.W.'.X’.Y.V.W.Y.'.V.'.W.

Friedrieh Schiller.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 24 octombrie

Dinamo
- Bin- 

și

15,00

ls,50
17,10

Fotbal : 
București 
tracht Frankfurt 
Universitatea’ ■ Cra
iova — Leeds Uni
ted. Transmisiuni 
directe alternative 
de la București și 
Craiova. In pauză : 
Tragerea pronoex- 
pres.
Curs de limbă rusă. 
Aspecte de la prima 
ediție a festivalului 
de folclor.

21,35

i Noi, femeile !
Telecinemateea, 
ciul
Flacăra și
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor americane. 
Telejurnal.

Joi, 25 octombrie

Ci-
„Mari actori", 

săgeata.

Telejurnal, 
îndeplinim progra
mul partidului. 
Sub drapel, la dato
rie.''. ■ '/■ »

20,05 Ora tineretului. 
20,45 Conexiuni.

științific (episodul 
7).

. 21,3a Telejurnal.

Vineri, 26 octombrie

19,40

Telex.
Școala contemporană.
Emisiune în limba 
germană.

Tragerea loto
La volan.
1 001 de seri.

9,00
10,00

Teleșcoală.
Film serial. Calva
rul (reluarea episo
dului 18).
Telex.
Telex.
Fotbal: Selecțiuni
înregistrate din me
ciurile susținute de

Avanpriemieră TV, 
Curs de limbă ger» 
mană.
Curs de limbă spanio» 
lă.

10,15 Șoimii patriei,
10,25 Roman foileton: Cei 

din Mogador (relua
rea episodului 6).

Serial 11,20 Telecinemateea (relua
re).

13,00 De la A/ la... infinit.
La ora 15,00 —- Fot» 

, : - bal: F.C. Argeș —«< 
Steaua (divizia A).
Transmisiune directă 
de la Pitești.

17.50 Clubul tineretului.
18,35. Săptămâna politică.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 în întâmpinarea Con

gresului al XII-lea al 
partidului.

19,40 Teleenciclopedia.'

9,55

In întâmpinarea Con
gresului al XII-lea
al partidului. 20,10 Film serial Dallas —

19,30 Critica societății de Compania petrolieră
consum (episodul 1). Ewing. (Episodul 10).

20.00 Film artistic : Răfuia 21,00 Varietăți muzicy1 ■
la. tractive. ■■

21,35 Telejurnal. . 21,35 Telejurr ’ ’
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Vizita în tara noastră a tovarășului Todor Jivkov
Ceremonia sosirii în Capitală Oaspeți ai oamenilor muncii din Ploiești

(Urmare din pag. 1)

tispiciul salonului oficial se 
aflau portretele tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și tova
rășului Todor Jivkov, în
cadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Todor Jivkov a 
fost salutat cu deosebită 
căldură de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat și-au strips- îndelung 
iniinile. s-au îmbrățișat cu 
prietenie.

în . întîmpinarea tovarăș 
șuiul Todor Jivkov se a- 
flau, pe aeroport, tovară

șul llie Verdeț, alți tova
răși din conducerea 
partid și de stat.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste 
România. Cei doi conducă
tori de partid și de stal au 
trecut, apoi, în revistă gar
da de orioare.

Numeroși bucureșteni, 
prezenți pe aeroport, au 
ovaționat pe cel doi con
ducători de partid și de 

stat, aclainînd pentru pri
etenia trainică româno- 
bulgară. Ei și-au manifestat 
profunda satisfacție față

de
de noua întâlnire dintre to
varășii Nicoiae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, exprimîn- 
du-și convingerea că aceas
ta va întări și mai mult co
laborarea multilaterală din
tre partidele, țările și po-. 
poarele noastre, în intere
sul lor comun, al cauzei 
socialismului și păcii.

Tovarășii N i c o l a e 
Ceaușescu și Todor 
Jivkov au răspuns cu căl
dură manifestărilor pline 
de simpatie ale locuitori
lor Capitalei.

în aplauzele mulțimii, cei 
doi conducători de partid și 
de stat au părăsit aeropor
tul, îndreptîndu-se 
Ploiești.

spre

Convorbiri intre tovarășul Nicoiae Ceausescu

(Urmare din pag. 1)

pentru, amplificarea și îm
bogățirea acestor relații, 
pentru, intensificarea și a- 
profundarea* colaborării și

Totodată, s-a convenit 
se treacă la forme mai 
ficiente de colaborare 
tei te piețe.
• în legătură cu toate 

ceste probleme și cu
a- 

,.e- 
cooperării economice . ro- laborarea unui acord ge- 
mâno-bulgare. prin valori
ficarea mai însemnată a 
posibilităților pe care le o- 
feră economiile în continuă 
dezvoltare . ale celor două 
țări, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei 
generals a socialismului și 
păcii în lume.

In acest cadru s-a ho- 
tarît să se impulsioneze 
transpunerea în viață a ac
țiunilor de cooperare con
venite anterior, creșterea 
schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, întă
rirea colaborării in dome
niile construcțiilor de ma
șini, industriei chimice, 
transporturilor, agriculturii, 
să se intensifice conlucra
rea în domeniul energeti
cii, să se lărgească colabo
rarea pe tărîmul științei, 
învățămîntului, formării ca
drelor, pe plan polilico-e- 
ducativ și cultural-artistic.

neral de lungă durată, pe 
15—20 de ani, s-a dat sar
cină Comisiei mixte și to
rurilor de resort din cele 
două țăi-i să convină în

țelegerile corespunzătoare 
care să fie încheiate cu

prilejul vizitei oficiale de 
prietenie-pe care urmează 
să o facă în Republica So
cialistă 
gație de 
mentală 
con dusă.
Jivkov.

în continuare, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au efectuat un 
schimb de vederi îr.tr-o 
serie de probleme de in
teres- comun.

România o defe- 
partid și guverna- , 
a R.P. Bulgari'a, 

de tovarășul Todor

Dineu oficial
Tovarășul N i c o 1 a o 

Ceaușescu, secretar general 
al partidului. Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
oferit, joi, la Sinaia, un di
neu în onoarea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-seeretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele . Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Au luat parte tovarășii 
llie Verdeț, Iosif Bane, E- 
mil Bobu, Constantin. Dăs-

După ceremonia primirii, 
de pe aeroportul Otopeni, 
tovarășii Nicoiae Ceaușescu. 
și Todor Jivkov s-au în
dreptat spre Sinaia.

La hotarul dintre județe
le Ilfov și Prahova, tovară
șii Nicoiae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, persoanele o- 
ficiale care ii însoțesc au 
fost salutați cu deosebit 
respect de primul secretar 
al Comitetului județean 
Prahova a] P.C.R., Ion 
Ctrcei, de alți reprezentanți 
al organelor locale de 
partid și de. stat, de locui
tori ai satelor din jur.

De aici, coloana oficială 
se îndreaptă spre Ploiești, 
unde au fost vizitate două 
moderne unități ale indus
triei românești — Combina
tul petrochimic- Brazi și 
întreprinderea de utilaj pe
trolier ,1 Mai“.

Directorul general 
Centralei industriale de

tivitate și o calitate supe
rioară- a produselor obținute.

Gazdele ‘au relevat că 
procesele de prelucrare se
cundară a țițeiului, ’aplicate 
în combinatul Brazi, asigu
ră înfăptuirea uneia dintre 
sarcinile importante puse 
în fața petroehimiștilor de 
conducerea partidului și 
statului nostru, personal de 
tovarășul N i. c o 1 a e 
Ceaușescu. — valorificarea 
I li mai deplin.-, și eu un 
înalt grad de eficiența a 
hidrocarburilor. Legal de 
Ui earfa, a Io L apreciată ill 
mod deosebit inslalațiii de 
producere a cauciucului 
poliizoprenic realizată pe 
baza unei tehnologii, in
venție a unul colectiv de 
specialiști ai Institutului 
central de chimie condus 
de academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

Despărțindu-se. de petro- 
chimi.știi de la Brazi, tova
rășul 'Todor Jivkov a spus :

— Vil mulțumesc mult 
pentru primire și vă'.felicit 
călduros pentru ceea ce ați 
realizat. Am fost aici acum 
15 ani : pot să vă spun că 
ați realizat de aluni i Iu - 
i ruri excepționale.

De aici și piuă la inlrc- 
prinderea ,.l Mai ’. coloa
na oficiala a străbătui un 

-adevărat culoar viu format 
din. mii de ploieșteni ve
niți să salute cu toata dra
gostea prezența în munici
piul lor a tovarășilor 
Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

Directorul unității, Ste- 
lian Teodorescu, în lațișind 
cîteva date semnificative 
despre dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o în anii con
strucției. socialiste, în spe
cial după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., a .arătat 
că prin grija permanentă 
a . tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, a sprijinului 
primit din partea condu
cerii de partid și de stat, 
uzina s-a transformat in 
principalul producător de 
utilaj petrolier din țara 
noastră. Acunî, întreprin
derea „1 Mai'1 deține un 
loc de frunte în ierarhia 
producției și exportului de 
utilaj petrolier, fiind cu
noscută in peste 3(1 di' țări 
ale lumii. In cadrul rela
țiilor comerciale existente 
între cele două țări priete
ne, utilajul petrolier pro
dus la Ploiești se bucură

și în Bulgaria de bineme
ritate aprecieri.

Pe parcursul vizitării 
principalelor sectoare pro
ductive s-a remarcat, 'de 
asemenea, efortul continuu 
îndreptat spre autodotarea 
cu utilaje și tehnologii mo
derne de prelucrare a mi>. 
talului.

Tovarășul Toilor Jivkov 
se oprește îndelung pe 
parcursul vizitei, in fața 
standurilor in care sint 
prezentate pie-.e complex.1 
lubricate cu mașinile și 
instalațiile realizate prin 
acțiunea de autodolarc șt 
folosite nu numai la fabri
carea utilajului petrochi
mic, ci și pentru cel mi
nier și chimic.

Secretarul general al 
P.C.R. precizează că, în 

.ultimul timp, în numeroase 
întreprinderi românești 
constructoare de ; mașini 
s-au asigurat condițiile ne
cesare pentru ca structura 
producției să poată fj a- 
daptâtă permanent la ne
cesitățile economiei națio
nale, la cerințele exp-irtilm. 
Pornind, de la aeeasfin "a- 
rășul Nicolăe XMȘ. x,y ;ti 
cere constructorilor ci« la 
,,1 Mai" să grăbească in
troducerea în fabricație de 
serie a utilajelor 
te de exploatările 
miniere.

Primul secretar 
al ' P.C. Bulgar a 
la plecare, cu . că'dură pe 
constructorii de mașini de 
la „1 Mai" pentru înfăp
tuirile de pînă acum și le-a 
urat să. se mențină mereu 
în fruntea bătăliei pentru 
tehnica perfecționată, să 
conceapă și să realizeze noi 
instalații de înaltă. efici
ență.

După vizita la Ploiești, 
tovarășul Nicoiae Ceaușeșcu 
și tovarășul Todor Jivkov 
au plecat pe Valea Praho
vei spre Sinaia.

La sosirea la Sinaia, mii 
de locuitori, precum și nu
meroși oameni ai muncii 
veni ți la odihnă au făcut 
o caldă primire tovarășilor 
Nicoiae 'Ceaușescu și Todor 
Jivkov, ovaționî/d pentru 
continua dezvoltare a re
lațiilor de strînsă priete
nie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bul
gar, dintre România 
Bulgaria, dintre popo ițele 
român și bulgar. ‘ y!”

al. 
ra

finării și petrochimie, Ale
xandru Boabă, a prezentat 
tovarășilor N i c o l a e 
Ceaușescu' și Todor Jivkov 
evoluția pe care a cunos
cut-o în cei peste 15 ani 
de existență această mare.și 
modernă unitate a petro
chimiei românești, preocu
pările actuale și de pers
pectivă ale acestui mare co
lectiv muncitoresc pentru 
valorificarea cit mai depli
nă a țițeiului. S-a arătat că 
in instalațiile celor 14 fa
brici ale combinatului se 
obțin acum peste o sută de 
produse petrochimici1, care 
acoperă , o largă arie de 
necesități ale economici 
noastre naționale și, în a- 
cela.și timp, sînt exportate 
în peste 50 de țări ale lu
mii. între care și în RP- 
Bulgaria.

Prezentând tovarășului 
Todor Jivkov dispunerea în

soli c ită
ri oas1. re

căle.scu, Eeonto Rău tu. Ște 
fan Andrei, Ștefan Bîrfea, 
Constantin Mitea, Petre Du
minică, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Au participat Andrei Lu- 
Niko 
am- 
țara spațiu a numeroaselor uni

tăți ale combinatului, gaz-, 
dele au arătat că nyirea 
majoritate a instalațiilor 
tehnologice sînt concepute 
.și realizate în țara noastră.

Conducătorii de partid și 
de stat ai Român ie j și Bul
gariei au fost invitați să 
viziteze sectoare principale 
ale combinatului — instala
țiile de reformare cataliti
că, fenol și acetonă, piroli- 
ză și cauciuc poliizoprenic.

Tovarășul Toilor Jivkov a 
apreciat gradul înalt de 
automatizare a instalațiilor, 
care asigură o mare produc-

______________ \_______________ _______

kanov, Milko Balev, 
Iahiel, Petăr Danailov, 
basadorul Bulgarie; în 
noastră.

în cadrul dineului, 
fășurat într-o ambianță, de 
caldă ■ prietenie, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit toasturi.

des- ■

ArmateCu privire ia ședința Consiliului Militar al Forțelor
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Pe baza planului pus de mează să aibă loc la Bucii- țelor Armate Unite ale sta- 

acord, în ultima decada a iești ședința ordinară a telor participante la Trata- 
llinii octombrie a.c. ur- Consiliului militar al For- tul de la Varșovia.
• ••••••• • • • • •••••••••••• • • • • •*'•••••••••••••*

19.40

18,50
19,00
19.20

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Ciocolată cu a- 
lune ; Republica : Aurul 
lui Mackenna, seriile.1-11; 
Unirea : Nick Carter, șu- 
perdetectiv ;

PETRILA : Ultima fron- ■ 
tieră a' morții ;

LONEA : Napoli se re-

I
I Casa de Economii

I
I
I

I
I
I voltă ;
I ANI

I
■ periculoasa, s
I LUPENI —
’Mihail cîine
I Muncitoresc :
■ triva fericirii

I
I
I
I
I
I

ANINOASA : Cînd ală
turi e un bfrbat;

VULCAN : Urmărire
periculoasă, seriile I-II ;

Cultural : 
de circ;

: Leac împo
triva fericirii ;

URICANI : Cuibul
zii lor, seriile I-II.

iiu-

TV

19,35

18,35.La volan.
1091 de seri. 
Telejurnal.

în întîmpinarea 
Congresului al XII- 

al partidului, 
zi în agricultu

ră.
Film artistic : „Lo
cuință temporară". 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor franceze. 
Atelier de iteație21.95 
literar-artistică.

21.35 Telejurnal.

RADIO

I
I
I

13,00 De la 1 la 3.

16,00
16,03

16,30

18,25

Telex.
Școala contempora
nă.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Student-club. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordonate 
economice. 16,40 Șlagărul 
românesc prin decenii. 

. 17,00 Buletin de știri.
17,05 Formația „Mara“ din 
Sighetul Marmației. 17,20 
Pentru patrie. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Interpreți ai 
cântecului popular. 20,15 
Semnale cu adresă. 20,45 
Cadențe sonore. 21,i 
letin de știri. 21,30 Con-

I
i. 20,45 1 
,00 Bu- I 

ierin ae șuri. zi,a0 Con- ■ 
semnări. 22,00 O zț într-o | 
oră. 23,00 Bijuterii muzi- J 
cale. 23,30—3,00 Non stop I 
muzical nocturn. *

și Consemnațiuni
ACORDĂ NOI CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE 

la tragerea la sorți a obligațiunilor CEC 
pentru luna octombrie, lună în cadrul căre
ia se organizează, între 25-31 octombrie, 
„Săptămîna Economiei". Astfel, pe lîngă ce
le 9825 cîștiguri in valoare de 9 260 000 lei 
care se acordă la fiecare tragere la sorți 
lunară, în luna octombrie se vor acorda su
plimentar un număr de 607 cîștiguri, în va
loare de 700 000 lei.

Se acordă astfel un cîștig în valoare 
de 20 000 lei, două a 10 000 lei, patru a 
5 000 lei, 100 a 2 000 lei, 200 a 1 000 lei 
și 300 a 800 lei.

Reamintim, totodată, celor interesați că 
obligațiunile CEC se vînd în tot cursul lunii 
octombrie la valoarea nominală.

Cooperativa de consuni Hațeg
ANUNȚĂ:

In ziua de 24 octombrie 1979, între o- 
rele 10-17, CUMPĂRĂ CAI REFORMĂ pen
tru export.

Recepția și preluarea cailor are loc la 
centrele de preluare a animalelor din Ba
nița, Petroșani, Vulcan și combustibil LupenL

Producătorii vor aduce, odată cu caii, 
biletele de proprietate (nu mai vechi de un 
an), precum și acte de malinare de la circa 
veterinară de care aparțin.

Mica publicitate
VlND radiocasetofon 

Sanwa automatic și casete 
Agffa. Aleea Viitorului 
23, bloc 9, sc, II, ap. 
Vulcan, (849)

nr.
8,

de 
pe numele Caizer 
eliberată de I.M. 
Se declară nulă.

PIERDUT legitimație 
serviciu 
Aneta, 
Petrila.
(817)

Col ect i vul topog rafie 
din l.C.I.T.P.M.L. Cra 
iova este alături de co-

Comaromi 
la durerea 

de decesul

lcgul lor, 
Alexandru, 
pricinuită 
tatălui său

ALEXANDRU 
COMAROMI

Transmitem sincere 
condoleanțe familiei în
doliate. (848)

Ș, ADMINISTRAȚIA: reiroșani. ( « K pcc„,, .Țsi TU-AKVL ; TI,răTZTh. 01.


