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Vizita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu 

și a tovarășei
Elena Ceaușeseu in Austria

Oaspeți ai firmei „J.M. Voith 
din localitatea Sankt Polten

După primo decadă a ultimei luni a trimestrului II

Realizârile nu confirma ampla 
mobilizare de care este nevoie 

pentru înfăptuirea ritmicâ
a sarcinilor de plan

Bilanțul de la încheie
rea primei decade a ulti
mei luni a trimestrului II, 
evidențiază că în această 
perioadă de timp trecută 
dintr-o lună s-au obținut 
la unitățile miniere unele 
dintre rezultatele cele mai 
slabe înregistrate în acest 
an într-o decadă.

Practic numai două în
treprinderi miniere pot ra
porta îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan 
și depășirea acestora cu 
558 de tone, mina Paro- 
șeni șj cu 4107 tone ca
riera Cîmpu lui Neag. Ce
lelalte întreprinderi mi
niere nu nurna; că nu au 
reușit să se apropie 

-.planul stabilit pentru 
rioada amintită, dar 
acumulat minusuri care la 
unele mine pun deja sub 
semnul întrebării posibili
tatea realizării prevederi
lor de plan lunare, minu
suri care vor atîrna greu 

. în balanța realizărilor lu
nii iunie pe ansamblul 
Combinatului minier Valea 
Jiului. Și aceasta în con
dițiile în care majoritatea 
conducătorilor de între
prinderi' miniere se anga
jau în numele colectivelor 
respective nu doar să-și 
realizeze sarcinile planifi
cate ci și angajamentele 
asumate în întrecerea 
cîalist-ă,

de 
pe- 
au

de concludent dacă spu
nem că în afara întreprin
derilor amintite cu sarci
nile de plan realizate, nu
mai minerii de la 'Lupeni 
și Lonea depășesc procen
tul de 90 1;, sută în rea
lizarea planului stabilit 
pentru această decadă, și 
în aceste cazuri, doar cu 
1,5 la sută mina Loriea Și 
cu 4,9 la sută mina Lupeni, 
iar realizările celorlalte 
întreprinderi miniere 
ind situate între 14,4 
sută procent de realizare 
a planului la mina Dilja 
(cel mai mic procent înre
gistrat în Valea Jiului în 
această decadă) și 89,9 la 
sută la mina Livezeni.

Această situație a reali
zărilor nu mai permite 
nici un fel de comentariu. 
Cifrele grăiesc, este adevă
rat, prin graiul lor sec, 
dar de cifre absolute. și 
greu de contestat, despre 
eforturile depuse pentru 
realizarea integrală și rit
mică a prevederilor de 
plan. Cu ce argument își 
pot justifica 
conducătorii 
rilor miniere care se anga
jau la începutul anului și 
după primul trimestru la 
o realizare integrală a 
prevederilor de plan . (cel 
puțin atît), în fața unei 
întrebări pe care nu ne ferim 
să o punem: cînd s-au luat 
sau mai bine'"zis cînd s-au

fi
la

făcut promisiunile — an
gajament, nu se cunoș
teau posibilitățile de rea
lizare a planului la fieca
re unitate minieră, la fie
care loc de muncă ?

Dorim să amintim chiar 
dacă este un fapt foarte 
bine cunoscut că" pînă la 
sfirșitul semestrului I e- 
tapă deosebit de importan
tă în realizarea prevederi
lor de plan pentru acest 
prim an al cincinalului 
1981—1985 — au mai ră
mas doar două decade, pe
rioadă foarte scurtă de 
timp în care mobilizarea 
tuturor colectivelor mi
niere trebuie să fie exem
plară în cel mai adevărat 
sens al cuvîntului.

Cea de a treia zi a vizi
tei de stat pe-care tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, 
o efectuează în Austria, la 
invitația președintelui, fe
deral Rudolf Kirchschla
ger și a doamnei Herma 
Kirchschlager, a fost con
sacrată în principal cu
noașterii unor importante 
realizări ale industriei din 
țara prietenă, examinării, 
cu acest prilej, a noi po
sibilități de colaborare și 
cooperare economică între 
cele două țări.

In cursul dimineții de

joi, tovarășul 
Ceaușeseu și ■ 
Elena Ceaușeseu au 
oaspeții firmei „J.M. Voith 
A. G.“ din localitatea 
Sankt Pol ten, situată la 60 
de kilometri distanță 
Viena.

La sosirea la sediul 
mei, înalților 
poporului român 
făcut o primire 
rească. Arătînd că pentru 
colectivul firmei vizita șe
fului statului nostru repre
zintă un eveniment istoric, 
gazdele s-au referit pe larg 
la tradiția relațiilor româ- 
no-austriece, care, în cazul 
firmei „Voith“, datează din

In
După despărțirea de co

lectivul firmei „Voith“, to
varășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu 
au fost invitați să cunoas
că locurile din această zo
nă, situată în landul Austria 
Inferioară.

La sosirea în localitatea 
Melk, așezată într-o po
ziție privilegiată pe un pla
tou dominînd Dunărea, 
președintele Nicolae 
Ceaușeseu tovarășa

Nicolae 
tovarășa 

fost

do

Ar
ai 

s-a
soli

li
sărbăto-

primul deceniu al acestui 
secol, aproape de la înfiin
țarea întreprinderii.

Făcîndu-se mai pe larg 
referiri la aspecte ale co
laborării firmei cu între
prinderi românești, s-a in
sistat asupra bunelor ra
porturi existente, ilustrate 
dealtfel prin numeroase e- 
xemple. Astfel, pentru do
tarea întreprinderii Palas 
Constanța, specialiștii ro
mâni și austrieci au coope
rat la realizarea utilajelor 
necesare fabricării hîrtiei. 
constructorii români asi- 
gurînd 60 la sută din ma-

(Continuare in pag. a 2-a)

localitatea Melk
Elena Ceaușeseu, 
de președintele 
Kirchschlager și
Herma Kirchschlager sînt 
așteptați de un mare nu
măr de localnici, 
ținut să le spună 
nit, aplaudîndu-i 
flețire minute în

In numele lor, 
orașului, prof. Josef Bock, 
a exprimat înalta gratitu
dine Pentru vizita cu care 
sînt onorați. Se alătură u-

însoțiți rarilor 
Rudolf

doamna

care au 
bun ve- 
cu însu- 
șir. 
primarul

oordiale de bun 
sosit oficialități ale landu
lui Austria Inferioară care 
se află aici în întîmpinare. 

La despărțirea de locu
itorii orașului Melk, care 
are loc în aceeași atmosfe
ră de caldă prietenie, gaz
dele au mulțumit din nou, 
în cuvinte alese, pentru 
vizită, exprimîndu-și spe
ranța că acest eveniment

(Continuare tn pag. a 2-at

nerealizările 
întreprinde-

so- 
Care este situa

ția de fapt ? Răspunsul la 
întrebare este cît se poate

Acțiunea „HUILĂ — Cîmpu lui Neag

DIALOG

I.M. Paroșeni I.M. Lupeni

se 
formația . 

Gheorghe 
Ia secto-

Printre brigăzile de 
mineri fruntașe 
numără și 
condusă de 
Belei de 
rul III, I.M. Lupeni. în 
imagine, brigadierul a- 
lături de ortacii Gheor- 
ghe Gorcea și loam Ilieș.
Foto : Șt. NEMECSEK

CETĂȚENESC

Anomalii datorită plaii, dar 
și unor carențe organizatorice

Trimisul nostru pe șantier relatează :
La ora ia care relatăm 

(11 iunie — ora 14,00). la 
Cîmpu lui Neag, plouă 
mărunt. Geologul Ion 
Cârstea, unul din oamenii 
de bază ai șantierului 
glumește cu năduf „Vine 
ploaia, vine rară/Cade 
perpendiculară". Ploaia 
încurcă multe lucruri aici 
pe șantier. O măsură 
foarte bună a prins 
viață ieri la sfîrșitul 
schimbului I : s-au unit 
fronturile de lucru pe 
berma nordică, creîndu-se 
posibilitatea de a se cir
cula într-un singur sens.

La această operațiune 
și-au adus o contribuție 
esențială excavatoristul 
Petru Pătru și buldo
zeristul Vasile Racea. 
Mașinile intră prin est și 
ies prin vest, păstrîndu-și 
repartiția. Excavatorul 
despre care scriam ieri 
că n-a funcționat decît o 
zi a fost introdus astăzi 
în front și lucrează. La 
descopertare nu func
ționează astăzi decît 4 ex
cavatoare. Există încă 
multe necazuri în proble
ma organizării procesului

-----------— _______________

de deseopertă. In zona 
vestică nu se poate înain
ta în steril pentru pu
nerea în evidență a noi 
rezerve de cărbune, 
studiul 
au fost prevăzute în livra
rea de utilaje și 
pentru pușcaren găurilor 
adînci în rocă tare (mar
nă și gresie). Se așteaptă 
31 octombrie ca ele să 
sosească ?

Supunem atenției co
mandamentului problema 
evacuării apei din jompul 
de la zona planului în
clinat. Nu se poate găsi 
o soluție ca apa să nu 
mai fie trecută prin sta
ția de pompe, ci direct la 
rigola colectoare spre Jiu?

Iată așadar, pe lîngă 
multe altele," aspecte 
care explică nereali- 
zările de la acțiunea de 
descopertare. Iată, așadar, 
că nu numai ploaia în
greunează activitatea de 
deseopertă, ci și unele lip
suri de natură organizato
rică, a căror eradicare 
trebuie urgentată.

In
tehn ico-economic

foreze

Mircea BUJORESCU

Rezultatele bune 
trebuie consolidate 

și dezvoltate
Aceasta a fost ideea do

minantă care a 
ca un fir roșu 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.M. Paroșeni. Suportul a- 
cestei idei majore — expre
sie a aplicării democrației 
și autoconducerii muncito
rești, a răspunderii față 
de sarcinile încredințate — 
se află în rezultatele bune 
înregistrate pe primele 5 
luni ale anului. A fost ex
tras peste plan mai mult 
de 8100 tone de 
producția netă 
fost îndeplinită în propor
ție de 105,4 la sută, costu
rile de producție au fost 
reduse cu 11,74 Iei pe tona 
de cărbune, iar cheltuielile 
la 1000 lei .producție marfă 
au fost mai mici cu 27,4 lei.

Rezultatele puteau fi însă 
mult mai bune dacă se rea
liza și sarcina de creștere 
a productivității muncii. In 
adunare s-a subliniat că 
cele 20 de kg/post nereali
zate la productivitate e- 
vidențiază deficiențe în or
ganizarea muncii, În-I'olo- 
sirea mașinilor și utilaje
lor, ca și nerealizarea decît 
în proporție .de 97,93 la

străb.ătut 
adunarea

cărbune, 
valorică a

Patriei, mai mult cărbune- 
obiectivul noilor angajamente 

asumate de mineri
sută a indicatorului tăierea 
și încărcarea mecanică a 
cărbunelui în abatajele cu 
front lung. „Pe de altă par
te — sublinia în cuvîntul 
său inginerul Vasile Pîrvu- 
lescu —■ sînt destule 'nea
junsuri în ceea ce privește 
respectarea disciplinei teh-

Pe fondul unor realizări 
notabile obținute în activi
tatea productivă al unui 
îndreptățit optimism ge
nerat de acestea în rîndu- 
rile colectivului, în atmos
fera unei hotărîri unanime 
de a înfăptui cu fermitate 
sarcinile trasate de recen
ta plenară a C.C. al P.C.R.,

Adunări generale ale oamenilor muncii

nologice, în special a mono
grafiilor de armare. Din a- 
ceastă cauză se efectuează 
destule operații neproduc
tive care grevează asupra 
producției de cărbune. A- 
vem încă multe deficiențe 
în întreținerea căilor de 
acces și aeraj, deficiențe 
care trebuie grabnic înlă- 
turate“.

Spiritul critic și autocri
tic care a dominat dezbate
rile. răspunderea cu care 
au fost abordate probleme-

Dragoș CĂLIN

(Continuare în pag. a 2-a)

privind creșterea produc
ției de cărbune, s-au desfă
șurat dezbaterile adunării 
generale a oamenilor mun
cii de I4 mina Lupeni. In
formarea consiliului oa
menilor muncii asupra 
bilanțului activității din 
cele cinci luni trecute a 
reliefat faptul că, punînd 
accentul pe mai buna utili
zare a dotării tehnice — 
în medie au funcționat 10 
complexe mecanizate și 14 
combine — precum și pe 
creșterea productivității 
muncii, colectivul întreprin
derii a reușit să extragă 
suplimentar de la în
ceputul anului- peste 35 000

tone cărbune cocsifieabil, 
să realizeze peste plan lu
crări miniere de deschideri 
și pregătiri, să depășească 
producția marfă cu 6,r> 
milioane lei, iar la lucră
rile de investiții executate .. 
în regie proprie realiză
rile depășesc cu 4,1 mi
lioane lei prevederile pla
nului. Reprezentînd în a- 
dunare interesele și pre
ocupările majore ale bri
găzilor și sectoarelor. în 
spiritul democrației mun
citorești, participanțiî la 
discuții și-au manifestat 
pregnant inițiativa de 
gîndire și acțiune comu
nistă, revoluționară, vi- 
zînd găsirea de noi căi 
și rezerve de organizare la 
cote superioare a produc
ției și muncii, de folosire 
mai eficientă a potenția
lului tehnic și uman în 
vederea impulsionării 
mai mult a realizărilor, a- 
sigurării tuturor condiții
lor pentru realizarea și de
pășirea planului fizic la 
cărbune cocsifieabil atît

I. BĂLAN

și

(Continuare în pag. a 2-a)
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Elena
i 
ț 

.1' ffaspeți ai firmei „J.M. 
din localitatea Sankt Polten

î

(Urmare din pag. I) ducătoare de utilaj tehno
logie au fost semnate 

șinile necesare. Aceste ins- țelegeri de cooperare, 
elusiv pe terțe piețe.

In încheierea vizitei, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
este rugat să primească o 
plachetă ce poartă însem
nele grafice ale firmei și 
care are gravat numele șe
fului statului român, pre- 
eum și data prezenței sale, 
îinpreună cu tovarășa

talații fi prezintă pentru 
noi un element de referin
ță pe plan mondial, au su
bliniat gazdele, menționînd, 
în context, că sînt Intere
sate iri ‘ continuarea acestei 
conlucrări reciproc avan
tajoase. Dealtfel — s-a e- 
videntiat cu acest prilej că 
între firma „Voith" și în
treprinderi românești pro-

în- 
in-

to-

Elena Ceaușescu, în mijlo
cul colectivului de aici.

Președintele Republicii 
.Socialiste România a mul
țumit călduros pentru pri
mirea cordială de care s-a 
bucurat pe timpul vizitării 
firmei „Voith", a arătat că 
i-a făcut o plăcută impre
sie activitatea muncitori
lor și specialiștilor de aici, 
pe care i-a felicitat din ini
mă, urîndu-le, în continua
re, succes.

în localitatea Melk
(Urmare din pag. I) tru cuvintele rostite din 

inimă, 
cest ea 
rului român, 
dintre România 
Arătînd că i-a

a subliniat că a- 
se adresează popo- 

colaborării 
și Austria, 
făcut deo- 
să viziteze 
Inferioară,

de seamă va contribui la 
o mai bună apropiere între 
România și Austria.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, mulțumind pen- sebită plăcere
tru primirea prietenească landul Austria
și pentru ospitalitate, pen- să se întîlnească cu oame-

nii din această parte a ța
rii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat că 
în Romanț., sînt locuri la 
fel de frumoase, la fel de 
interesante 
dezvoltării economice, 
tradițiilor culturale si 
torice care merită să 
văzute și cunoscute.

sub aspectul
al 
is- - 
fie

Spec tai ol festin cu opera „Flautul fermecat"
Joi scara, președintele 

Nicoiae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
luat parte la un spectacol 
festiv cu opera „Flautul 
fermecat" de Mozart.

Spectacolul a fost : găz
duit de Opera de stat,
splendid monument de ar- de oficialități austriece, au 
hitectură.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
președintele federal Rudolf 
Kirchschlager și doamna 
Ilerma Kirchschlager, în- 
tîmpinati la intrarea în 
marea sală de spectacole

reușita spectacolului, 
s-a bucurat de un

1'3 
care 
deosebit succes, și-au dat 
concursul renumiți inter" 
preți ai Operei vieheze. 
Tuturor, în senin de apre
ciere, din partea' președin
telui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost oferi-

luat loc în loja centrală. te flori;

Dejun în onoarea înalților oaspeți
Tovarășul N ic o 1 a e președintele Rudolf Kirch- 

Ceaușescu și tovarășa schlager, au participat joi 
Elena Ceaușescu, însoțiți de la un dejun oferit în o-
M»: • mm < MM # ■ a. aaa^ a a aaaata a- aaaa» a aaa^ a aaa a aaaaai a aaaata a

»
noarea înalților oaspeți de 
șeful landului Austria In
ferioară,

a-

„...lordache (Olimpiului) 
a dus pe Tudor la Tîrgo- 
•viște și în loc de a-1 pre
da divanului care, de alt
fel, aproape nici nu exista, 
l-a dat în mina prințului 
Ipsilanti...

Tudor a fost închis în 
temnița mitropoliei, iar 
cunoscutul criminal Cara- 
via a fost însărcinat să-i 
ia interogatoriul. Acest 
scelerat l-a supus pe Tu
dor la tot felul de chinuri, 
numai pentru a afla unde 
a ascuns banii, căci cre
dea că arc sume mari de 
bani, iar descoperirea lor 
interesa 
mult 
țiunile lui 
nare. ’ .
suportat totul; eu o tărie 
neobișnuită, răspunzînd 
că nu are nimic și spu- 
nînd că el a venit acolo 
pentru câș unindu-se Cu 
eteriștii să lupte împotri
va turcilor. In cele din 
urmă, după două zile de 
cele mai crude chinuri au 
anunțat pe Tudor că îl tri
mit la divan și legîndu-1 
au ieșit noaptea afară din 
oraș. Apropiindu-se de 
rîu! Dîmbovița, Caravia 
l-a împușcat eu pistolul 
apoi l-au tăiat ; i-au tăiat 
capul, iar trupul i l-au 
aruncat în rîu...

Astfel a fost curmată, 
prin trădare, viața lui Tu
dor fără nici o cercetare 
și fără- nici p umbră de 
formă de Judecată..."

In acești termeni își în
cheie I.P. Liprandi, con
temporan cu evenimente
le, cele auzite despre tra
gicul sfîrșit al marelui 
Tudor Vladimireseu. Chiar veni, 
dacă relatarea diferă de 
altele relativ la detalii, 
are comun cu celelalte in
formații de epocă, data și 
locul uciderii : noaptea de 
26 spre 27 mai 1821 la

toți inai 
toate ac- 
revoluțio- 

Vladimirescu a

pe 
decît

# MM» « MM a

rjrgoviște, evident 
nici un temei adevărat.

Exponent al păturilor 
mici și mijlocii ale țără
nimii, al pandurilor și o- 
rășenilor de rind, Tudor 
VJadimireseu a intențio
natsă facă „rînduială no
uă", să înlăture pe asu
pritori cu deosebire pe 
slujitorii puși pe căpătu
ială, să îndrepte ce se pu
tea din starea grea a ță
rănimii,

Inițial, Tudor și-a co
ordonat acțiunea eu aceea

Moldova, să putem cîști- 
ga, deopotrivă, dreptățile 
acestor- Principate, ajutîn- 
du-ne unii pe alții". Gîn- 
duri demne de un adevă
rat urmaș al lui Mjhai Vi
teazul, domnul primei u- 
niri a Țărilor Române su
rori.

Vestea revoluției 
trunde cu repeziciune și 
în Transilvania, unde au
toritățile iau măsuri spe
ciale, avînd în vedere că 
unii țărani anunțau că un 
„crăiuț" pe nume „Tudo- 
raș" de îndată ce Va is
prăvi în Țara Româneas
că „lucrul cu boierii", va 
sosi și peste munți „să fa
că dreptate".

' “ Evenimentele istorice
. . 7 . n-au mai fost propice

a Eteriei, mișcare care ui- pentru' traducerea în via- 
marea eliberarea popoa- ță a acestui deziclerat . au 
relor din ^Peninsula Bal- intervenit, la nord de Du- 
camca, mdeosebi a greci- nă- w .. } Tudor, j
tor, de sub jugul otoman. . ’ .
El n-a considerat de loc încercarea de retragere 

spre Oltenia natală, a fost 
„ridicat" de eteriști și dus 
la Tîrgoviște unde-și află 
moartea riăpraznică.

In perspectiva timpului, 
evenimentele din 1821 au 
căpătat sensul și semnifi
cația lor adevărată. Prin 
proporții, prin exercitarea 
efectivă a puterii asupra 
teritoriului țării, inclusiv 
â Bucureștilor, acțiunea 
condusă de Tudor are ca
racterul unei revoluții, 
prolog al aceleia din 1848.

Astăzi, în calmul ple
nar al certitudinilor vieții 
noi, socialiste, avem și 

ț vom avea mereu răgazul 
să rememorăm cu aleasă 
cinstire amintirea „Dom
nului purces din mijlocul 
norodului" — Tudor Vla- 
dimirescu.

File de Istorie

că este un simplu auxili
ar al Eteriei. Revoluția 
română avea obiective 
proprii și precise, mergea 

pe lin drum deosebit. Con
ducătorului Eteriei, gen. 
Alex. Jpsilanti, Tudor îi 
demonstra că a ridicat ar
mele „pentru a elibera pe 
compatrioții mei (pe ro
mâni) de jugul unor bo
ieri de clasa întîi...
tenționez să lupt 
contra abuzurilor 
șfîșie patria mea".

Tudor gîndea mai de
parte, îndemnînd, la 5 
aprilie. 1821, pe boierii 
munteni să ia legătura „cu 
dumnealor boierii moldo- 

ca unii ce sîntem 
de neam, de o lege și sub 
aceeași stăpînire și ocro
tiți de aceeași putere" 
scopul de a afla „cele 
se fac acolo, ca fiind 
un gînd și într-un glas

Eu in- 
numai 

care

în 
ce 
la 
cu

f

pa-

prof. D. PELIGRAD

Consolidarea rezultatelor bune Patriei, mai mult cărbune
(Urmare din pag. 1)

le majore ale producției 
sint' dovezi elocvente ale 
Competenței cu care repre- 
z iUmilii oameni lor muncii 

■ de la Paroșeni se preocu
pă de îndeplinirea sarcini
lor încredințate. „Am obți- 

, nul m primele cinci luni re_ 
■i zultate bune — spunea cu

noscutul șef de brigadă 
Francisc Făzakas — în 
prezent însă mă preocupă, 
asigurarea frontului de lu
cru pentru producția vi
itoare. Aceasta pentru că 

i rezultatele pe care le-am 
' obținut trebuie să le dezvol- 
I tăm în lunile viitoare. Ne 

obligă chemarea la întrece
re pe care am lansat-o că
tre toți minerii țării. De a- 
ceea propun pregătirea din 
timp a unui abataj frontal 
■care să ocolească săritura 
de steril". Subliniind, că 
se întîthpină dificultăți din 
cauza unor piese de schimb 
care nu corespund exigen
țelor, vorbitorii au cerut ca 
atît la contractare cit și la 
recepționarea pieselor tri

mise de firmele construc
toare să se manifeste ma
ximum de exigență. A- 
drian Gherasim, loan Dă- 
buleanu, Vasile Barzol, 
Glieorghe Ni țari, Zeno. Bar, 
Vasile; Șușnea, Titu. Teacen- 
co. Constantin Corcoveanu 
și ceilalți vorbitori au ce
rut să se întreprindă mă-

I.M. PAROȘENI

suri ferme pentru întărirea 
disciplinei în producție, a- 
ratind câ stă în puterea 
colectivului de la Paroșeni 
să încheie cu bune rezulta
te în producție, atît primul 
semestru cît și întregul an. 
„Dacă, criticăm și vorbim 
autocritic -â. spunea : Titu 
Teacenco —, aceasta ■ ■ în
seamnă că.ne cunoaștem 
lipsurile și că avem pute
rea să le înlăturăm".

• S-a cerut conducerii co
lective să întreprindă mă
suri pentru mai buna.folo- 
sîre a dotării tehnice, do
meniu in care sînt serioa
se rezerve, pentru asigura

rea intrării la timp în pro
ducție a noilor capacități 
și cunoașterea mai profun
dă a zăcămîntuluî. S-a re
comandat, de asemenea, 
conducerii colective să stu
dieze și să aplice inițiativa 
minei Bărbăteni în ceea ce 
privește recepționarea lu
crărilor miniere de către 
șefii de brigăzi pentru a a- 
sigura astfel o calitate su
perioară tuturor lucrărilor 
și, in special celor de pre
gătire care condiționează 
producția de cărbune.

In cadrul adunării. s-â : 
făcut propunerea, aproba
tă cu căldură, în unanimi
tate de toți participanții, ca 
delegații confirmați pentru 
apropiatul Congres al con
siliilor oamenilor muncii 
să susțină în numele co
lectivului minei Paroșeni 
realegerea celui, mai iubit 
fiu al poporului, a mineru
lui de onoare al Văii Jiu
lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în înalta' func
ție de președinte al Consi
liului Național al Oameni-, 
lor Muncii.

(Urmare din pag. I)

pe primul semestru cît și 
pe întregul an. Sînt sem
nificative in acest sens 
angajamentele asumate de 
cei care atț luat cuvintul, 
numeroasele propuneri fă
cute pentru perfecționarea 
procesului productiv, eli
minarea neajunsurilor și 
lipsurilor ce se mai mani
festă. „Am pornit și 
complexul mecanizat nr. 
4, lucrăm la două frontale. 
Ne vom organiza mal bine 
munca, vom folosi mai bi
ne . utilajele, îneît să în
cheiem luna cu 3600 lone 
de cărbune peste plan și 
să intîmpinăm astfel cu 
noț succese în muncă a- 
propiatul Congres al con
siliilor oamenilor muncii" 
(Teodor Boncalo, miner 
șef de brigadă, sectorul IV, 
Erou al muncii socialiste). 
„Ea cele 6000 tone depă
șire realizată în cinci luni, 
brigada noastră va adăuga 
alte 500 de tone pînă la 
sfîrșitui lunii iunie, în 
cinstea Congresului" (Ion 
Budiliceânu, miner șef de 

brigadă, sectorul III). A- 
semenea angajamente și-au 
asumat și alți participant! 
la dezbateri ca maistrul 
Petru Ceaușu, sectorul VI 
(1000 tone), minerul loan 
Rotaru, șef de brigadă 
sectorul Vii (200 tone), in
ginerul loan Gîf Deak, șe
ful sectorului II <500 tone). 
Intr-o unitate de angajare,

I.M. LUPENI

toți cei care au luat cu
vintul— între care se nu
mără de asemenea Dumi
tru Marin, Alexandru Blaj, 
Mircea Suba, Dumitru Dăn- 
ciuiescu — aU dat expresie 
hotărîrii de a munci fără 
preget Și sprijini realiza
rea angajamentului, luat 
pe mină, de a depăși pla
nul pe această lună cu 
2000 tone cărbune, de a 
încheia sarcinile primului 
semestru din acest an la 
25 iunie, în cinstea celui 
de-al 11-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii. 

Angajamentelor iuțite par
ticipanții la dezbaterile a- 
dunării le-au alăturat pro
puneri valoroase vizînd a- 
dăptare.a unor noi progra
me șj. măsuri pentru utili
zarea la parametri înalți 
a complexelor meean zate, 
combinelor și celorlalte u- 
tilaje miniere, creșterea 
productivității muncii, a 
vitezelor de avansare, îm
bunătățirea aprovizionării 
eu piese de schimb, redu
cerea cheltuielilor materi
ale, întărirea ordinii-și dis
ciplinei in muncă. , ț ,;

Adunarea a ales delega
ții la conferința județeană 
și Congresul : oamenilor 
muncii. Cu vibrante senti-, 
mente patriotice de dra
goste și prețuire, reprezen
tanții oamenilor muncii de 
la I.M. Lupeni, prezenți la 
adunare, au adoptat hotă- 
rîres de a susține realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
nerala al partidului. în 
înalta funcție de președin- • 
te al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. ..

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— filiala Petroșani —

♦ Dezbaterile finale din grupa A de studiu in
dividual au loc luni, 15 iunie 1981, ora 17, ia Casa 
de cultură Petroșani,

♦ Cursanții din anii I, II și III din Petroșanii 
care nu s-au prezentat la examenele de sfîrșit de 
an, sînt convocați pentru ziua de luni, 15 iunie 1981, 
ora 15,30, la sediul comitetului municipal de partid.

m
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• ZIUA BR1GADIERU- 
| LUI. Ieri, Ia I.M. Anmoa- 

sa, a avut loc Ziua briga
dierului. Intr-un cadru de 
lucru, conducerea minei, co_ 
mitetul de partid și comite
tul sindicatului au purtat 
discuții cu șefii brigăzilor 
de mineri; asupra cerințelor 
și modalităților de organi
zare mai bună a locurilor 
de muncă, de folosire a re-

zervelor disponibile pentru 
creșterea productivi tății 
muncii și a producției de 
cărbune, realizarea sarcini
lor de plan, astfel îneît 
cel de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor mun
cii să fie întîmpinat c” 
realizări demne de colecti
vul minei. Participanților 
la acțiune li s-a prezentat 
filmul „Inițiative munci
torești în Valea Jiului", 
realizat de cineclubul „XI 
Orizont".

• „DACiÂI)A“. Echipa 
de handbal a minei Dîlia

■ locatarii scării nr. 5 dini
2 A, strada 1 

„9 Mai" din Petroșani. |

a fost ieri oaspete și par
teneră de întrecere forma- blocul 
ției similare de sportivi a- 
matori de la I.M. ETricani. în frunte cu responsabilul j 
Cele două competitoare de scară Gavrilă Mureșan.( 
și-au disputat șansele ocu- ei au amenajat frumoase 
pării locului fruntaș în în- ronduri de flori, pe 

cu trecerile de vară ale „Da- promit să le întrețină 
dadei". Mina Dîlja parti- toată dragostea.
cipă la această competiție 
cu o echipă de fotbal și una 
de handbal.

• ACȚIUNE DE ÎNFRU
MUSEȚARE. O acțiune de 
toată lauda au întreprins

care 
cu

Rubrică redactată de 
Mircea BUJORESCU

I 
I 
I



VINERI, 12 IUNIE mi

, Marți (9 iunie ac.), ........
traseul unui raid-anchetă, tierul Carpați, spre 
ara urmărit cum se trans
pune în viată sarcina de 
a recupera de la populație 
și valorifica ambalajele 
din sticlă. De la bun în
ceput trebuie să precizăm 
că, mai ales în ce priveș
te achiziționarea ‘ sticle
lor și borcanelor de la 
populație, lucrurile intră, 
în sfîrșit, pe făgașul 
resc. Dar, să redăm 
cuirj despre aspectele 
tilnite pe parcursul 
dului. , ■ ■

Magazinul alimentar , 
18 are, ca anexă, centrul 
de achiziționare, din spa
tele halelor Petroșani. Dis
cutăm cu lucrătoarea ges
tionară Irina Stupâru. „In 
magazin preluăm de la 
populație, la schimb, con
tinuu, tot felul de sticle. 
La centrul de achiziții se 
preiau, cu mici intermi
tențe, determinate de in
suficiența lăzilor de dife
rite tipuri, atât sticle, cît 
și borcane de toate mări
mile. Am achiziționat în 
luna mai ambalaje în va
loare de 300 000 Iei. In 
numai opt zile lucrătoare 
din luna iunie, au fost 
făcute alte achiziții în va
loare de peste 80 000 lei. 
Din cauza inventarului de 
Ia depozitul 
care văd că 
te mult, am 
magazin un
300 de lăzi cu diferite sti
cle. • Asta din cauza inven
tarului, pentru că, în 
genera], în ultima vreme 
.am fost mai bine aprovi
zionați cu lăzi și s-au ri
dicat Ia timp atît sticlele 
de către I.C.R.A., cît S> 
b o rcanele de 
C.P.V.I.L.F.".

Această declarație ex
primă, de fapt. întreaga

pe limentara nr. 15 din car- 
’/ .* 

xemplu, autocamionul 31- 
HD-5288, cu trei încăr
cători, nu a ridicat decît 
sticle de 1 litru și de be
re. De alte tipuri nu a ri
dicat, deși magazinul a- 
vea în stoc astfel de am
balaje în valoare de cir
ca 7OOo lei. pentru că, 
după cum spunea delega
tul I.C.R.A., ]a tipurile

îmbunătățit întrucîtva și 
aprovizionarea de către 
I.C.R.A. a magazinelor cu 
lăzi potrivite pentru ex
pediere, fapt constatat Ia 
centru] de achiziții al ma
gazinului nr. 16 (gestiona
ră Marja Barcan) și la 
magazinul nr, 131 (gestio
nară Valeria Carașea). Re
dăm declarația casierei E-

t.S

fi- 
spi- 
în- 

rai-

nr.

de ambalaje, 
durează foar- 
acumulat în 
stoc de circa

către

caterina Pap de la acest

clă de către unitățile de 
legume si fructe, in timp 
ce unele magazine au de
marat în sfîrșit această 
activitate, altele sînt tot 
la început, o amină (pînă 
cînd ?) nejustificat, iar 
altora (chioșcurilor) nu ii 
se creează condițiile ne
cesare, Recomandăm .spre 
generalizare la magazi
nele de legume și. fructe 

‘ i or
ganizat . această . muncă 
magazinul nr. 29 din car
tierul Carpați (gestionar 
Kacso Garoly). Aici, cum
părătorii sînt 
la intrarea în magazin de 
o microvitrină cu mos
tre de ambalaje și pre
țurile de achiziționare, iar 
preluarea se efectuează, 

'. după cum ne spunea ges
tionarul magazinului, fără 
întrerupere. Atestau ac
tivitatea bună a acestei u- 
hități cele circa 800 de bor
cane și 700 sticle pentru 
răcoritoare aflate în ma
gazin, pregătite pentru ex
pediere.

La efectuarea operațiu
nilor de valorificare și ex
pediere spre fabricile de 
conserve și depozitele de 
îmbuteliere a borcanelor 
și sticlelor pot și trebuie 
să contribuie si cetățenii. 
In primul rînd, prin des
congestionarea cămărilor 
și prezentarea ambalajelor 
Ia magazinele care Ie a- 
chiziționează. Apoi, prin 
prezentarea lor în con
dițiile statuate, adică ne
ciobite și spălate.

De ambalajele de care

..................... .. ...___ magazin, care exprimă cu modul țn care și-a
respective nu se termina- claritate modul de lucru 
se inventarul în depozit.
Este de apreciat faptul că, 
chiar în această situație, 
magazinul (lucrătoare ges-

ce trebuie promovat Și 
generalizat în activitatea 
de valorificare a amba
lajelor, „Continuăm să a- întîmpinați

Legume și căpșuni 
vîndute populației
Un magazin de legume și fructe căutat și apre

ciat de populația municipiului, ca urmare a gamei 
bogate de produse de sezon pe care le oferă cumpă
rătorilor, este, fără îndoială, cel din cadrul halelor 
de alimente din Petroșani, condus de lucrătorul ges
tionar Iulian Brujasi. Numai în prima decadă a lu
nii iunie acest magazin a realizat un volum de vîn- 
zări de aproape 200 000 Iei. Au fost desfăcute popu
lației 25 OOo kg roșii de seră, 20 000 kg castraveți, 
10 000 kg variă albă timpurie, 5000 kg fasole verde, 
500 kg pepeni galbeni, 1000 kg ardei gras, 15 000 buc. 
ardei iute. Totodată, magazinul a aprovizionat popu
lația cu 8000 kg de căpșuni, fapt ce a avut Un efect 
de reglare, pînă în limitele normale, a prețurilor la 
acest căutat produs, oferit pe piață de producătorii 
particulari. Iti fiecare lună din acest an, ca urmare 
a bunei aprovizionări, vinzărllț, realizate au întrecut 
în medie cu peste 50 000 lei pe cele planificate.

După cum aprecia Iulian Brujan, magazinul are 
asigurată posibilitatea ca în următoarele zile ale lu
nii iunie să pună în vînzare încă alte cantități de . 
roșii de seră, castraveți, căpșuni, ardei gras și car
tofi noi. »

tionară prezentă Mar- chiziționăm de la popu- 
cela Sipoș) a conti
nuat să achiziționeze 
tot felul de sticle și bor
cane de la populație, păs- 
trîndu-Ie, pînă la primi
rea' lăzilor corespunzătoa
re, în cartoane. P, 
le, în schimb, erau ridi
cate. O activitate susținu
tă de achiziționare se des-

. fășura marți și la maga
zinele nr. 131 din cartie-

de _ _ ______ , - __ -
toate eforturile pentru de- unitățile de producție vor 

dispune depind intr-o în
semnată măsură cantită
țile de conserve și compo
turi ce vor fi oferite în 
viitorul apropiat consu
matorilor. Iată de ce, 
toate ambalajele trebuie 
introduse în circuitul a- 
provîzionării populației !

Tom a jAȚARCA

rul Carpați ’(casieră 
serviciu Ecaterina Pap), 
nr. 12 din cartierul Ae
roport (gestionară Viori
ca Nicoară), ultima uni
tate beneficiind și de ser
viciile celui de-al doilea

lație sticle și borcane, și 
atunci cînd nu dispunem 
de lăzile potrivite pentru 
expediere. Le punem pen
tru moment unde putem, 
e mai mare volumul de 

pregătirea 
deo- 

se 
neee- 

ca 
Și 

depună

Borcane- muncă pentru 
transporturilor, dar, 
camdată. numai «tșa 
poate lucra". Este 
sar, adăugăm noi, 
sucursala I.C.R.A., 
C.P.V.I.L.F. să

barasarea mai operativă 
a magazinelor de ambala
jele achiziționate și pen
tru punerea în circulație 
a sumelor blocate în ele. 

centru de achiziții din Pe- Nu este pusă la punct 
troșați rămas în activita- nici sub aspectul

stare de lucruri existentă te. Aprecierea o facem pe zării Și nici 
în ziua de marți, la mai 
multe magazine. De la a-

baza aspectelor observate 
marți la fața locului. S-a

1 orgatii- 
_ . , i în practică

activitatea de achiziționa
re a ambalajelor de sti-

Răspundem cititorilor
• GEORGE SCURTU, 

Petroșani: Am adus re
cent la cunoștința condu
cerii Fabricii de produse 
lactate Petroșani cîteva 
cazuri de impurități 
laptele pentru consum 
ni s-au promis măsuri 
fîciente. Se vede însă 
promisiunile nu sînt

în 
Și 
e- 
că 

ur
mate de măsuri concrete. 
Așa că îi facem cunoscu
tă aceleiași conduceri și 
sesizarea dv. Poate își va 
reaminti de promisiunile 
date și, mai ales, de 
șurile pe care este 
toare să le ia pentru

Un centru de 
închiriat obiecte 

turistice 
in Petroșani

Nu întotdeauna po
sibilitățile materiale 
ale turistului începă
tor pot satisface nece
sitățile unui echipa
ment adecvat. Deseori 
se măi iuții nesc așa- 
zișii turiști ai munte
lui care produc ilari
tate prin modul cuni 
sint echipați. Articole
le vestimentare cu ca
re ei sînt îmbrac iți, 
„la modă",'nu au va
loare de utilizare pe

munte, Alteori. înțîl- 
nim pe acei neavizăți 
sau care nesocotesc a- 
ceste „mici amănun
te" ale ținutei și por
nesc la drum cu palton, 
geamantan, pantofi cu 
toc înalt etc. •

Așadar, sugerăm, prin 
aceste rînduri. reînfi
ințarea centrului de în
chiriat obiecte turisti
ce, care în alte loca
lități montane s-a do
vedit foarte necesar și 
util. Acest centru ar 
putea funcționa Pe lin
gă un magazin de pre
zentare Si desfacere al 
cooperativei „Unirea" 
Petroșani. Sperăm în- 
tr-o rezolvare concretă, 
în scurt timp. „ acestei 
sugestii, avînd în vede
re utilitatea unui astfel 
de centru, odată cu 
noul sezon estival.

Romulus St. VENȚEL

0/// scrisorile sosite la redacție
Mai multă punctualitate

Deschiderea traseului de 
autobuze cartierul Ae
roport — siradq Cărbune
lui a avut drept scop 
asigurarea transportării 
muncitorilor I.M. Dîljala 
șut și spre casă. Dar au
tobuzele de pe traseul res
pectiv sînt utile si pen
tru cei care coboară din 
tren în gara orașului Pe
troșani și locuiesc în car-

tierul Aeroport. De mai 
multă vreme însă auto
buzele de pe acest traseu 
ău orarul după bunul 
Plac,al șoferilor. Stai și 
aștepți cu copii și. baga
je în stația, de> autobuze 
din spatele gării C.F.R., 
doar, doar va veni auto
buzul. Dar nu vine. Su
părat, urci cu bagajele pa
sarela spre stația din Pia-

ța Victoriei. Oare auto
buzele de pe traseul res
pectiv n-ar putea circula 
cu mai multă punctualita
te? Credem că n-ar fi rău 

; ca în stația .din spatele
. gărij să existe chiar o tă
bliță cu inersul autobuze- 
lor de pe acest traseu,

loan CIUR, 
Petroșani

ma- 
da- 

a 
garanta calitatea laptelui.
• ANA CZVIETIESCA- 

NU, Petrila : Dacă nu ar 
fi fost „sacoșele pline cu 
care femeile din cîmpul 
muncii merg spre casă", 
mai discutam. Așa că...

• PETRU PÂNDELE, 
Petroșani: Lista celor ce 
au solicitat de la E.G.C.L. 
Petroșani sobe de teraco
tă noi (și au dreptul să le 
primească) este lungă. 
Modul în care exploatarea 
onorează aceste solicitări 
este însă condiționat, nu 
de neînțelegerea obligați
ilor pe care ea le are, ci 
de numărul de sobe noi 
pe care le primește. Uni
tatea are promisiuni din 
partea I.M.C. Bîreea că în 
acest an îi va fi onorat în

întregime contractul. Dv. 
sînteți pe lista celor care, 
se speră, sa li se monteze 
în locuințe sobe noi în a- 
cest an.
• UN —----------

troșani: In scrisoarea 
dresată redacției de „un 
grup de
de fapt de o singură per
soană. ne-a fost semnalat 
faptul că mașina cu bute
lii pentru aragaz condusă 
de Nicolae Sjmlnîc de la 
PECO Vulcan nu intră și 
la blocurile 17, 21 și 23 
de pe strada Independen
ței, pe motiv că strada nu 
este practicabilă circula
ției, In realitate,; este — 
susțin anonimii. La fața

«U

GRUP DE. Pe-
a-

anonimi", scrisă

susțin anonimii, 
locului, discutînd si 
locatarii din cele trei blo
curi — Petru Coman, Ve
ronica Gherasim, 
Radu, Ion Moroșan

Amenajări de zone verzi
Locatarii de la scările I 

și II ale blocului 24, din 
strada Independenței^ car
tierul Aeroport — Petro
șani, au participat la o 
acțiune de muncă patri
otică pentru amenajarea 
zonei verzi. Dintre parti- ' 
cipanți enumerăm’ pe loan 
și Maria Romaniuc, Maria

Link, Vasile Blag, Dumitru 
Drugan, Aurel Gri- 
gore, pionierii Crlsti Petra, 
Marian Chirilă și alți lo
catari. Participanții au 
însamînțat iarbă, au ame
najat ronduri, au sădit 
flori.

Ioan CIIIRAȘ,
Petroșani

Se impune curățirea 
albiei

Pe lingă blocurile A1, 
A 2, A 3, A 4, precum și 
a unor case 
personală din 
orașul Petrila, 
“fluent al Jiului. Spre mul
țumirea noastră, a locui
torilor din apropiere, în 
anul 1970 ace-t pîrîu a 
fost îndiguit, iar albia be
tonată. De-a lungul anilor, 
apele au depus 
ce au acoperit 
jumătate albia, 
nivelului albiei 
infundarea unor

proprietate
Burdești, 

curge un

aluviuni 
aproape 

Ridicarea 
=> dus la 
canale de

scurgere a apelor menaje
re, in plus constituie 
permanent pericol de 
nundații. Apelăm pe 
ceastă cale la Consiliul 
popular al orașului Petri
la să ia măsuri de cură
țire a albiei pîrîuluj și bi
neînțeles de transportare 
a pietrișului și reziduuri* 

>. lor, •
Rusu DOBRE. Ion BEREI, 

Maria R1STE1 și alți 
locatari, 

Petrila

Ion
... ... .... . ...... Și

’mulți alții —, am consta
tat că de mai bine de o 
lună de zile, datorită lu
crărilor de. termoficare a 
cartierului Aeroport. nu 
s-a putut trece cu mg.ș'na 
la blocurile 17, 21 și 23. 
Mașina cu butelii, condusă 
de Nicolae Siminic a o- 
prit în apropierea cana
lului care traversează dru
mul spre cele trei , blo
curi și a anunțat locata
rii pentru a veni_ ,să-și 
schimbe buteliile, 
leva zile, drumul 
deschis circulației 
cele trei blocuri 
natarul scrisorii nu mai 
poate fi „nemulțumit", de
oarece 
Iii ori 
pe loc 
tiv.

Notă

comenzile de buțe- 
solicitările făcute 
se satisfac opera-

De. cl
ește 

pînă ia 
și sem-

și castraveți 
citflări

In . dimineața zilțți de 7 
iunie a. pensionarul Tu. 
dor Petrișor din Vulcan 
s-a dus șă facă unele tir- 
guieli la unitatea Gostat, 
al cărei responsabil este 
Nicolae Croitoru, Văzînd 
că sînt roșii și castraveți 
proaspeți, a dorit să cum
pere. Nu mică i-a fost mi
rarea cînd la kilogramul 
de castraveți i s-a oferit 
o floare, iar la cel de ro
șii, alta. Nu in dar, cum 
spune cîntecul, ci contra- 
cost, 
vrut 
rile, 
șiile 
flori, 
crătorii din această 
tute că practica lor vine in 
contradicție cu normele
comerțului nostru socia
list ? Dacă n-au știut, ii ,
(Utiilițăpi per„ a&enștA aal&.

cu 2 lei bucata. A 
omul să refuze flo
dar castraveții și ro- 
nu erau vinduți fără
Să nu știe oare lu- 

uni-
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dCÎU4Ur4T£d iN LU/HE
Ecouri în presa austriacă despre vizita 
de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu

VIENA 11 (Agerpres).— 
Presa austriacă continuă să 
relateze pe larg despre vi
zita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ziarele plasea
ză acest important eveni
ment în cronica relațiilor 
r.omâno-austriece, în pri
mele pagini ale edițiilor 
de joi. ilustrîndu-le cu 
mari fotografii ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
cancelarului austriac Bru
no Kreisky.

Informând despre întâl
nirea dintre președintele 
României și cancelarul 
Bruno Kreisky, ziarul „Die

Presse** scrie: în proble
mele destinderii există o 
bună colaborare între 
Austria și România, a 
subliniat șeful guvernului 
austriac, care a menționat 
că în acest domeniu cele 
două state manifestă un 
interes comun. Austria — 
continuă ziarul — nu are 
nic; un fel de obiecțiuni 
ca Bucureștiul să fie S^- 

da următoarei conferințe 
generai-europene.

Sub titlul „.Întîlnire 
Kreisky — Ceaușescu1*, co
tidianul «Wiener Zeitung* 
publică o amplă relatare 
despre convorbirile desfă
șurate, în cea de doua zi 
a vizitei, între președintele 
Nicolae Ceaușescu și can

celarul Bruno Kreisky, în 
care este pus în evidență 
interesul României4 și 
Austriei în continuarea 
procesului de' destindere, 
pentru rezultate concrete 
în cadrul Conferinței pen
tru securitate și cooperare 
în Europa.

Ziarul „Arbeiter Zeitung" 
consemnează în relatarea 
sa aprecierile președinte
lui Nicolae Ceaușescu și 
cancelarului Bruno Kreisky 
privind principalele pro
bleme internaționale de 
actualitate.

Cotidianul „Salzburger 
Nâchrichten** publică două 
ample relatări consacrate 
programului celei de-a 
doua zile a vizitei de stat

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu
— una referitoare ia con
vorbirile oficjale, cealaltă
— la inaugurarea, în pre
zența președinților Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kirch- 
schlager, a expoziției «Da
cii — descoperiri arheolo
gice din România^. Despre 
deschiderea expoziției ro
mânești informează Și zi
arul „Die Presse".

în prima pagină a zi
arului „Volksstimme" este 
inserată o relatare despre 
convorbirile desfășurate 
miercuri între președintele 
României. N i c o 1 a e 
Ceaușescu și cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky.

Duminică, 14 iunie
8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei — 

In lumea jucăriilor.
9,15 Film serial pentru 

copii: „Peripeții de 
vacanță**.

9,40 Omul și sănătatea 
(reluare).

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii 

— Enescu și noua 
școală muzicală ro
mânească.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.45 Șah.
16,00 Telesport.

— Universiada Bucu
rești ’81 — reportaj. 
— tenis de cîmp.

17.10 Ecranizări după ar> 

pere literare româ
nești: „Răscoala**.

17,50 Reportaj TV.
18.10 Călătorie spre vi

itor — Concurs pio
nieresc.

19,00 Telejurnal. •
19,25 Cântarea României — 

„De pe marea scenă 
a țării, pe micul e- 
cran“ — județul Me
hedinți.

20,55 Film artistic : „Mi- 
zerabilii** — Produc
ție a studiourilor en
gleze.

22.30 Telejurnal. Sport.
i. Luni, 15 iunie

16,00 Emisiune in limba 
maghiară.

18,50. 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo- 

. mică.
19.45 înaltă solie a păcii, 

prieteniei și colabo
rării — Vizita tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în Austria.

20.25 Concert de seară.
20,55 Roman foileton : 

„Karl Marx — anii 
tinereții**. Episodul 5.

22,00 Eminesciana — emi

siune de versuri.
22.15 Telejurnal.

Marți, 16 iunie
9,00 Teleșcoală.

10.15 Curs de limba en
gleză.

10,35 Curs de limba ger
mană.

10,55 Film serial — 
Dallas.

11.45 Evoluția vieții pe 
Pămînt. Serial ști
ințific.

12.45 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Seara Televiziunii 

ungare.

20,15 Telecinemateca, Ci
clul : Mari actori,
mari regizori:
„Aventurile lui Ro
bin Hood*. Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor ameri
cane.

21,50 Program de cîntece.
22,10 Telejurnal.

Joi, 18 iunie
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton —
Karl Marx — anii 
tinereții.

12,05 Cîntece și jocuri 
populare

12,30 Telex.

PROGRAMUL ȚV

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Dreptate pen
tru toți ; Republica : 
Labirintul ; Unirea : 
Cactus Jack.

PETRILA : Fiica a- 
doptivă.

LONEA : Pruncul, pe
trolul și ardelenii.

ANINOASA : Dublu 
delict.

VULCAN — Luceafă
rul : La răscrucea ma
rilor furtuni.

LUPENI — Cultural: 
Pirații secolului XX; 
Muncitoresc : Vom trăi 
și vom vedea.

URICANI : Spaniolii 
de modă nouă.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Omul și sănătatea.
20,00 Seara Televiziunii 

ungare. Teatru TV. 
„Cîmpii fierbinți** — 
premieră pe țară. 
Producție a TV din 
R.P. Ungară.
— Parada melodiilor.

22,15 Telejurnal.

Miercuri, 17 iunie
16,00 Fotbal : Transmisi-

, une directă din Cam
pionatul național di
vizia A.
— penultima etapă. 
In pauză: Tragerea 
pronoexpres,

17.50 Clubul tineretului — 
Educație prin crea
ție.

18.50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Călătorie prin țara 

mea — Pe Argeș în 
sus.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.35 Imagini din Marea 

Britanie.
16,55 Vjata culturală.
18,05 Destinul unor mi

turi. Promețeismul 
— confruntare între 

- . rațiune Și concepțiile 
retrograde.

18.35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Ora tineretului.
20.30 Evoluția vieții pe

Pămînt. Serial ști
ințific.

21.30 Cîntarea României. 
De pe marea scenă

—. a țării, pe micul e- 
cran. Cântecul în 
concurs.

22,15 Telejurnal.

Vineri, 19 iunie
16,00 Telex. ;;
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba 

germană^
18.25 Tragerea loto.

18,35 La volan.
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal,
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Dosarele istoriei.
20.25 Film artistic.

Tinerețea Iui Thomas 
Edison. Premieră TV. 
Producție a studio
urilor americane.

21.40 Imn pentru lumini
le patriei. Spectacol 
de poezie și muzică 
contemporană.

22,05 Telejurnal.
Sîmbătă, 20 iunie

-9,00 Teleșcoală — Curs 
de limba spaniolă.

10,00 Telecinemateca (re
luare).

11.40 Profesiunile cincina
lului.

12,00 Orchestre simfoni
ce din țară.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv :
— Film artistic în 
serial: Cînd ploaia
va începe. Premie
ră pe țară. Produc
ție a studiourilor a- 
mericâne.
— Sport: Repriza a 
Il-a a meciului de 
baschet masculin 
Cehoslovacia — Spa
nia pentru medalia 
de bronz a campio
natelor europene ; 
șelecțiuni din tur
neul de tenis de la 

' £ Roland Garros. — 
finala de dublu băr
bați.

18.35 Săptămâna politică.
18.50 1001 de seri..
19,00-Telejurnal. 
19,30 Foarte bine.
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial :

Dallas. Episodul 12.
21.35 Șlagăre în deveni

re.
'22,35 Telejurnal.

Sport.

organizează in data de 16 iunie 1981, 
ora 11, concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi :

— 1 post maistru minier principal

— 2 posturi maiștri minieri.

Condițiile de încadrare sînt cele pre
văzute de Legea nr. 12/1971.

Înscrierile pentru concurs se fac la biroul 
personal al I.M. Bărbăteni.

Liceul industrial nr. 2 
Lupeni

aduce la cunoștință că începînd cu da
ta de 16 iunie 1981 se fac înscrieri pentru 
clasa a IX-a în vederea pregătirii în urmă
toarele profile :

— chimie industrială (operatori chîmiști)
— 72 locuri

— mecanică (mecanic mașini și utilaje)
— 72 locuri

Relații suplimentare se pot obține la se
cretariatul liceului, telefon 234.

Cooperativa „Straja“ 
Lupeni 

încadrează de urgență

— responsabil unitate pentru secția de 
cizmărie din orașul Vulcan, comple
xul Coroești.

Condiții : să posede calificare în mese
ria respectivă, vîrsta peste 21 ani.

De asemenea, mai încadrează lucrători
— cizmari calificați și pentru calificare prin 
practică ia locul de muncă.

TV

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în lim

ba germană.
18.25 Rezultatele trage

rii loto.
18.30 Panoramic filipi- 

nez — documen
tar.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică,
19,45 Reportaj ’81.
20,10 Film artistic: „Zi

zania**. Premieră 
TV. Producție a 
studiourilor fran
ceze.

21.50 Creația româneas
că profund impli
cată în actualita
tea socialistă a 
țării (III).

22,20 Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND Fiat 850, perfectă 

stare, Vulcan, Bd. Victoriei 
bl. G 3 aP. 2. (535)

VÎND Dacia 1300, tele
fon 43043, Petroșani. (501)

VÎND oasă, inlormațn 
strada Vlad Țepeș nr. 5, 
Petroșani. (544)

PIERDUT legitimație de 
serviciu Pe numele Ghilan 
Ion. eliberată de I.M. Băr- 
băteni. Se declară nulă. 
(540)

PIERDUT certificat de 
căsătorie pe numele Cioc.

Constantin, eliberat de 
Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani. Se de
clară nul. (541)

PIERDLTT certificat de 
naștere pe numele Cioc 
Constantin, eliberat de 
Consiliul popular Bălteni- 
Mehedinți. Se declară nul. 
(542)

PIERDUT legitimație jle 
serviciu Pe numele Cioc 
Constantin, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (543)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MEREU prezent în sufletul și gindurile inele, 
reamintesc celor ce l-au cunoscut că s-au: împlinit 
4 ani de la dispariția soțului meu

. SIROCHI CONSTANTIN
fost casier la. gara C.F.R. Petroșani. Un suflet deo
sebit. Nu-1 voi uita niciodată. (546)

Cooperativa „Straja" Lupeni 
recrutează tineri absolvenți ai primei 

trepte de liceu în vederea calificării lor 
prin ucenicie și școli profesionale în urmă
toarele meserii:

— tîmplari mobilă și articole tehnice
— tapițer
— sudor
— instalator în construcții
— croitori confecții pentru bărbați
— croitori confecții pentru femei
— confectioner haine piele.
Pe toată perioada calificării (1—1/2 ani) 

se primesc indemnizații de la 40Q la 900 leii 
lunar.

COLECTIVUL de cadre didactice, elevii Școlii 
generale nr. 2 împărtășesc cu neconsolată tristețe pro
funda durere a familiei îndoliate, pricinuită de ful- 
gerătoarea încetare din viață* a celei care a fost 

DUMITRESCU GYONGYVER.
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în cugetele 

noastre. (536)

SOȚIA Rozalia, copiii Rozalia, Elena, Carol, Ma
riana, nepoții amintesc celor ce l-au cunoscut că se 
împlinesc 3 ani de la dispariția celui care a fost 
un minunat soț, tată, socru, bunic și coleg de muncă 

MUNTEAN CAROL.
Un gînd pios și o lacrimă de recunoștință. (538)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL l Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67,


