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La minele Petrila și Lonea 

Pentru îndeplinirea propriilor preliminarii 
stabilite la producția de cărbune extras 

Doar angajamentele și...
discuțiile nu sînt suficiente

Conducerile celor două 
întreprinderi miniere de 
pe raza orașului Petrila 
se angajau la începutul 
acestui trimestru :

Mina Petrila prevedea 
un plus, pentru luna sep
tembrie, de 1 200 de tone 
de cărbune (pentru cele
lalte două luni — iulie și 
august — prelimina doar 
realizarea planului) ; mina 
Lonea cu un plus pentru 
aceeași perioadă de 2 500 
de tone (pentru celelalte 
doua luni, de asemenea, 
prelimina doar realizarea 
integrală a planului).

Rezultatele obținute cu 
cîteva zile înainte de în
cheierea lunii : mina Pe
trila încheia luna iulie cu 
un minus ce depășește 
9 500 de tone, luna august 
cu un minus de aproape 
5 000 de tone, iar în luna 
septembrie pină în data 
de 23 septembrie acumu
lase un minus de 11 993 
tone de cărbune ; mina 
Lonea in luna iulie înre
gistra un minus de aproa
pe 14 000 de tone în au
gust, minusul depășește

15 000 de tone, pînă la 
aceeași dată minusul acu
mulat depășește 13 700 de 
tone de cărbune.

Aceasta fiind situația 
realizării propriilor preli- 
minarii-angajament, ne-am 
adresat, din dorința de a 
afla cauzele acestor ne- 
concordanțe, președinților 
consiliilor oamenilor mun
cii de la cele două mine, 
primului secretar al comi
tetului orășenesc de partid.
MINA PETRILA

Președintele consiliului 
oamenilor muncii de la 
mina Petrila, tovarășul 
Marcu An drone.;

— Cauza principală a 
neconcordanței dintre pre- 
liminarul-angajament și 
rezultatele obținute o con
stituie nereclizarea produc
tivității muncii planificate, 
începînd de la abataje și 
terminînd cu sarcina sta
bilită la nivelul întreprin
derii, iar dintre cauzele 
care au condus la această 
nerealizare aș aminti ; pro
blemele ridicate de slaba

calitate a lucrărilor de re
vizii, reparații și întreți
nere a utilajelor din do
tare la care se adaugă și 
slaba calitate a acestora, 
efectivul insuficient de 
electromecanici.

De asemenea, activitatea 
formațiilor de la comple
xele mecanizate nu se ri
dică la nivelul dotării teh
nice. Și legat de acest 
aspect am dori mai multă 
operativitate în interven
ții din partea echipelor 
i. R. I. U. M. Petroșani 
atunci cînd sînt solicitați.

în ceea ce privește e- 
fectivul redus de electro
mecanici, am dori o’ mai 
echitabilă repartizare a 
absolvenților de școli pro
fesionale și licee industri
ale, mai ales în condițiile 
cînd mulți dintre cei e- 
xistenți vor ieși la pensie 
în acest an și anul viitor, 
și nu numai dintre electro-

Dorin GHEȚA

La invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, joi a sosit în 
Capitală, într-o vizită ofi
cială de prietenie în țara 
noastră, colonel Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie, al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Vizita înaltului sol al 
poporului libian în țara 
noastră, noul dialog la ni- 

începerea
La Palatul Consiliului 

de Stat, au început joi du- 
pă-amiază, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

vel înalt româno-libian se 
înscriu ca un nou și sem
nificativ moment al bune
lor relații de prietenie și 
colaborare stabilite între 
România și Libia, deschi- 
zînd noi perspective con
lucrării frunctuoase dintre 
cele două țări ale noastre 
în toate domeniile de ac
tivitate, în folosul ambelor 
noastre popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în în
treaga lume. Vizita reflec
tă, de asemenea, voința

statelor noastre de a con
feri noi dimensiuni conlu
crării dintre ele pe plan 
internațional pentru a-și 
aduce o contribuție sporită 
la soluționarea marilor 
probleme care confruntă 
omenirea, la cauza păcii, 
a luptei popoarelor pentru 
făurirea unei lumi măi 
drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

(Continuare în pag. a 4-a)

convorbirilor oficiale
In cadrul convorbirilor 

s-a procedat la un larg 
schimb de păreri asupra e- 
voluției raporturilor de co
laborare și cooperare ro- 
mâno-libiene și au fost a- 
nalizate perspectivele e- 
xistente în direcția dez
voltării conlucrării dintre 
România și Libia în dife
rite domenii de activitate.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul

Moammer El Geddafi au 
subliniat cu satisfacție că 
în perioada care s-a scurs 
de la precedentul dialog 
la nivel înalt româno-li
bian din 1979 de la Ben
ghazi, relațiile dintre cele 
două țări au cunoscut o 
dezvoltare continuă, pe 
baza respectului indepen
denței și suveranității na-

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. o 2-a

în hala de montaj a 
combinelor de abataj 
de la LU.M. Petroșani, 
se pregătește un nou 
lot de utilaje pentru 
a fi expediat benefi
ciarilor. Datorită per
manentelor preocupări 
de îmbunătățire a ca
lității utilajelor colec
tivul care lucrează in 
cadrul acestei hale este 
mult apreciat și recu
noscut in marea fami
lie a cons ructorilor de 
mașini.

Foto : N. ȘTEFAN
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reflectate de marca
fabricii

b n moderna hală de g tricotat, acolo
" unde pulsul mun
iții este redat numai 
zumzetul mașinilor, 

și de mișcările sigure, 
muncitoarelor
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Cu sarcinile de plan 
trimestriale 
îndeplinite

Colectivul atelierului de 
reparații motoare electrice 
Varnița al I.R.I.U.M. Pe
troșani și-a realizat sar
cinile de plan stabilite 
pentru trimestrul III al 
anului care va fi depășit 
în final cu peste 500 000 
de lei la producția marfă 
și cu un plus la producția 
netă în valoare de 300 OOO 
de let în perioada amin
tită, colectivul a depășit 
productivitatea muncii 
planificată cu 2 090 de 
lei/om și a redus cheltu
ielile materiale cu un leu 
la 1 000 lei producție 
marfă.

Aceste importante re
zultate au fost obținute 
printr-o mai bună organi
zare a producției și a 
muncii, prin încadrarea 
într-o disciplină exempla
ră din partea fiecărui om 
al muncii.

Amplă participare a tineretului 
la acțiuni patriotice

Dornici și preocupați 
ca orașele, cartierele și 
școlile din Valea Jiului 
să fie mereu mai frumoa
se, in plină modernizare, 
pionierii, liceenii și stu
denții și în această toam
nă, parcă mai mult ca în 
alți ani, își aduc contri
buția pe șantierele de 
construcții edilitar-gos- 
podărești, la strângerea și 
depozitarea recoltelor bo
gate ale toamnei.

Miile de elevi și stu- 
denți îndrumați și spri
jiniți de organizațiile de 
tineret, de cadrele didac
tice și maiștrii instruc
tori participă în aceste 
zile pe un front larg al 
muncii patriotice, dove
dind multă răspundere, 
conștienți, că tot ceea ce 
fac reprezintă o parte 
inseparabilă a procesului

de instruire, de educare 
prin și pentru muncă.

La punctele de
lucru unde au fost 
repartizați — fie
pe șantierul de locuințe 
din Bărbăteni, zona de 
agrement Bucura — Uri- 
caai, Baza sportivă di
dactică Paring, comple
xul sportiv Petroșani la 
recoltarea porumbului în 
unități agricole socialis
te din județ. Fabrica de 
conserve Hațeg, pe șan
tierele de construcții so
ciale și spații de învăță- 
mînt, la amenajarea și 
curățirea parcurilor, zo
nelor verzi și de agre
ment, străzi, acostamen
te pe căile de circulație 
sau taluzări — tineretul 
studios muncește cu răs
pundere și dragoste în
tre cin du-se pe sine pen
tru a da prospețime car

tierelor și înălțării noilor 
obiective- ce vor îmbogă
ți zestrea urbanistică, 
condițiile de muncă și 
viață ale locuitorilor 
Văii Jiului.

Evidențiem în aceste 
rânduri activitatea ce o 
desfășoară studenții de 
la institutul de mine in 
zona agricolă și Fabrica 
de conserve Hațeg, a 
elevilor liceelor indus
trial și economic din Pe
troșani pentru munca ce 
o desfășoară în cadrul 
municipiului. La aceste 
acțiuni s-au evidențiat 
elevii coordonați de 
maiștrii instructori Gri- 
gore Cruceru, Iosif Ema- 
noil, Francisc Streifer 
(Liceul industrial Petro
șani), Maria Piscureanu, 
Florica Stark și Alexan
dru Pavel. (Liceul econo
mic). (T.R.)
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eii 
de 
ci 
agile ale 
care își cunosc bine me
seria, am înlîlnit-o 
tînăra tricot eră
Bugnariu. care ne mărtu
risea : „Cea mai 
tantă zi din activitatea 
mea de muncitoare a . 
fost ziua de 8 mai 1979, . 
zi în care am fost pri- < 
mită în rindurile mem- i 
brilor de partid. încrede- i 
rea acordată de colectiv i 
m-a ambiționat, mi-a dat 
un nou imbold în muncă, i 
In prezent lucrez la 8-10 
mașini. Acest lucru este 
pentru mine prilej de sa
tisfacție și bucurie". A- 
lături, la alte mașini de 
tricotat, am întîlnit ti
nere fruntașe în produc
ție al căror nume a de
venit repede cunoscut în 
rîndul colectivului Între
prinderii de tricotaje din 
Petroșani, este vorba de 
comunistele Maria Calo- 
tescu, Sica Iosif, Miner
va Vas, Florica Popa, de 
utecistele Georgeta Ca- 
trina, Benonia Benta, Ro
zalia Ecsely, Maria Man, 
precum și de multe alte 
colege de-ale lor.

ar cartea de vizită 
a muncitoarelor 
de aici ar fi in--

U- 
in- 
ci- 
la

pe 
Maria

im por-

pela, din nou, la notițele 
carnetului de reporter. 
Să amintim așadar cîteva 
din realizările colectivu
lui. Producția fizică 
viată beneficiarilor 
terni și externi se 
frează in acest an
peste 566 000 bucăți tri
cotaje. Indicele de cali
tate a crescut cu 10 la 
sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut și 
cu 2,1 la sută față 
sarcinile planificate 
celor nouă 
trecut din 
asemenea, 
este faptul 
480 de modele 
te în perioada 
un număr de 
create in acest an.
ceste fapte îmbucurătoa
re de muncă se datoresc, 
în primul rînd, hărni
ciei și priceperii de care 
au dat și ’dau dovadă 

soții 
care 

Petro-

de 
a 

au 
De 

subliniat 
din cele 
noi crea- 
1979-1981, 

113 sînt
A-

luni care 
anul 1981. 
de
că

de mineri 
la I. T.

putem încheia
1“ impresiN „filmul'

Hor noastre de la 
această întreprindere fără 
să amintim șt de tine
rele care lucrează in 

atelierul de confecții. 
Trebuie să spunem că 
tinerele de aici sînt din

Cornel BUZESCU

completă dacă nu am a- i Continuare in pag. a 2-a)
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Un nou obiectiv pus în funcțiune
Ca o concretizare a eforturilor pe care le depune j 

colectivul șantierului nr. 2 Livezeni al I.C.M.M. în ; 
direcția consolidării bunelor rezultate obținute in j 
primele opt luni ale anului — depășirea cu peste 2 ■ 
la sută a sarcinilor de investiții — a fost finalizată ; 
în aceste zile execuția unui nou obiectiv din planul ; 
fizic ai primelor trei trimestre — castelul de apă al i 
I M Livezeni. Castelul dispune de o capacitate de 300 : 
mc de apă, in prezent desfășurându-se aici probele j 
tehnologice, urmînd ca recepția obiectivului să se ■ 
facă pină la finele lunii septembrie. Intrarea in • 
funcțiune a noii suise de alimentare cu apă a l.M. ; 
Livezeni asigură rezerva necesară pentru răcirea ; 
instalației noului turbocompresor, pus în funcțiune ș 
în acest an, și îmbunătățește condițiile de care se .• 
dispune in baia minerilor. Lucrările la obiectiv, de : 
înaltă complexitate, au fost încheiate prin eonii ibu- ; 
ția formațiilor de constructori și montori conduse ■ 
de Gheorghe Doca (dulgheri) și Dumitru Unchteșu ; 
(instalatori), ale șantierului nr. 2.
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...Din viața organizațiilor de partid
Convergența tuturor acțiunilor politice : 

îndeplinirea sarcinilor de 
producție

I al 
iese 

mul-

Experiența pozitivă, a- 
cumulată și' consolidată 
prin preocupări stator
nice are în mod firesc 
rezultate pe măsură, 
se petrec lucrurile, 
pildă, la sectorul 
minei Vulcan unde 
în evidență de mai
tă vreme convergența ac
țiunilor politice, tehnice 
și educative spre singura 
finalitate 
devărata 
deplinirea 
plan.

Sectorul
la începutul anului depă
șiri de plan încurajatoa
re. Cînd se ivesc dificul
tăți tectonice, ca de e- 
xemplu în această lună, 
sînt mobilizate toate for
țele pentru a fi 
nut un ritm bun 
cru. Este întărită 
ța, sînt adoptate 
de disciplinizare a 
mațiilor, acțiune declan
șată de biroul organiza
ției de bază și susținută 
mai ales de șefii de bri
gadă și de schimb. Bi
roul organizației de bază, 
conducerea tehnică a 
sectorului discută insis
tent cu oamenii pentru 
a găsi soluții fiecărei 
probleme ivite în aba
taje iar din aceste acți
uni convergente rezultă 
fapte care îmbogățesc 
experiența colectivului.

Consemnăm, în aceas
tă privință, că preocupă
rile insistente pentru 
menținerea și dezvoltarea 
liniei de front (în condi
țiile apariției unor inter
calați! în strat) au con
dus la adoptarea unor 
soluții tehnice inedite — 
rod al gîndirii colective 
— la aplicarea cărora 
participă cele mai multe 
brigăzi. Astfel, în 4 aba
taje cameră se lucrează 
cu cîte 3 fronturi active, 
lărgind posibilitățile for
mațiilor de lucru de a 
spori media realizărilor 
zilnice. Soluția presupu
ne o temeinică organizare 
a producției, care să în-

care le dă 
măsură :
sarcinilor

a- 
în- 
de

a obținut de

menți- 
de lu- 

exigen- 
măsuri 

for-

în.
mai

avansările 
desigur, 
stăpînirea me-

soțească 
front și, 
presupune 
todei de exploatare din 
punct de vedere profesi
onal de către fiecare 
miner. Tot ca rezultat al 
gîndirii și acțiunii co
lective se insistă pentru 
grăbirea 
pregătire

lucrărilor de 
și menținerea 

permanentă a uniți indice 
de normalitate corespun
zător, prin creșterea 
tezelor de avansare 
viitoarele capacități 
producție.

Inginerul Aurel Hisem, 
șeful sectorului, ne-a 
vorbit despre toate a- 
ceste preocupări, mențio- 
nînd numele celor care 
se situează în fruntea ac
țiunilor : Mihai Neștean, 
Gheorghe Sava, Mihai 
TDudescu, Ștefan Gantz, 
șefi de brigadă la abata
je, Ion Imre, Gheorghe 
Hangan, de la pregătiri, 
Constantin Mareș, Ion 
Bunăiașu, Vasile Grosu, 
Ilie Avram, Petru Var
ga, Tiberiu Dan și mul
te alte cadre tehnice care 
se regăsesc în sarcinile 
sectorului și ca membrii 
ai b.o.b. sau ai comite
tului de secție al sindi
catului.

în prezent, aproape 
din doi membri ai 
lectivului, unul 
membru de partid, 
găsim de altfel explica
ția succeselor notate, cu 
toate acestea sectorul se 
află în situația cînd 
trebui să-și 
efectivul la 
nificat. Va 
sificată și 
b.o.b. pentru 
organizației, 
care preocupările au fost 

a 
raport 
și ne- 

cel 
organizației 
politică în 
și mobiliza-

vi- 
la 
de

co- 
este 
Aici

va 
completeze 

nivelul pla- 
trebui inten- 

preocuparea 
întărirea 

domeniu în

mai scăzute, pentru 
menține actualul 
dintre membrii 
membrii de partid, 
care asigură 
capacitatea 
conducerea 
rea întregului colectiv.

Ion MUSTAȚA j

(Urmare din pag. 1)

mecanici. Ne-a creat pro
bleme sectorul III, care 
nu a avut linie ele front 
suficientă. La sectorul I 
am avut neajunsuri în 
ceea ce privesc căile de 
acces, iar la sectorul IV 
am avut problemele pe 
care le-am amintit în le
gătură cu mecanizarea.

In privința indisciplinei, 
a prezenței la șut și fo
losirii timpului de lucru, 
situația s-a mai îmbunătă
țit. Âu scăzut numărul ab
sențelor, dar cu toate a- 
cestea, în zilele de plată, 
și după, numărul nemoti
vatelor se menține destul 
de ridicat. în afara discu
țiilor organizate, celor care 
fac nemotivate le-au fost 
trimise scrisori acasă, cu 
calcule amănunțite pri
vind implicațiile acestor 
abateri. Rău este că am 
avut și cazuri cînd, chiar 
membrii de partid au fă
cut nemotivate.

— Cum au intervenit 
organizațiile de partid in 
aceste cazuri ?

— Unii au fost puși in 
discuție și sancționați, 
cum a fost cazul mai
strului Pavel Leancă, alții 
au fost excluși din rîndul 
membrilor de partid, exem
plu Petru Galea. Unora 
însă li s-a desfăcut con
tractul de muncă fără ca 
organizația de partid să 
fi luat vreo măsură. în 
acest sens au acționat 
slab organizațiile de 
partid de la sectoarele 
II, III, V șl VI. Față de 
aceste situații comitetul 
de partid va lua măsuri.

Pregătim o plenară pen
tru luna octombrie în 
care la ordinea de zi vom 
avea tocmai disciplina.

— .Și doar aceste nea
junsuri au dus la o atit 
de mare neconcordanță in
tre angajamente și rezul
tate ?

— Nu numai acestea, ci 
și activitatea unor ca
dre de la conducerea sec
toarelor, activitate care 
nu se ridică la nivelul 
exigențelor impuse de 
funcție, spre exemplu, șe
ful sectorului HI, ing. Ma
rin Răduț, nu stăpînește 
în suficientă măsură dis
ciplina tehnologică și este 
deficitar și în munca des
fășurată cu oamenii. Și 
în acest caz nu se poate 
pune problema lipsei de 
experiență, ca în cazul in
ginerului Paul Vladislav, 
șeful sectorului II. Acti
vitatea celui din urmă, 
chiar oamenii cu care lu
crează direct au criticat-o. 
Mai mult, în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii un șef de brigadă a 
cerut schimbarea lui din 
funcție.

— Cum a acționat con
siliul oamenilor muncii în 
aceste cazuri ?

— Avem nevoie de ca
dre bine pregătite care 
deocamdată ne lipsesc.
MINA LONEA

Și președintele consiliu
lui oamenilor muncii de 
la mina Lonea, tovarășul 
Ilie Păducel, ne puncta în 
prima parte a discuției 
purtate greutățile tehnice 
obiective care au condus 
la nerealizarea propriului 
preliminar angajament.

La standul cărților cu tematică 
Petroșani, studenții au po sibilitatea 
grafie de specialitate.

social-politică de la Institutul de mine 
să se documenteze cu o bogată biblio- 

Foto : Șt. NEMECSEK
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fire ambițioase. Ele 
gîndesc întotdeauna 
ceea ce au de făcut, 
în ambiția lor tind 
producă tot mai mult 
mai bine. Acționează 
dăruire 
late pentru 
rea calității 
pentru îndeplinirea 
timp a sarcinilor la ex
port. Comunista Maria 
Brătan, ne spunea : „Fap
tul că în prezent expor
tăm produse în U.R.S.S.,

se 
Za 
Și 
să 
Și 

cu 
și responsabili- 

înibtt nătăți- 
produselor, 

la

Italia, S.U.A., este pen
tru noi o mare satisfacție, 
dar în același timp o 
mare răspundere. Am li
vrat în acest an mii de 
bucăți de tricotaje bene
ficiarilor externi. Deși 
sîntem în acest domeniu 
abia la început, ne pare 
bine că ani reușit o per
formanță, performanță pe 
care o vom continua". 
Nu putem, desigur, să 
nu amintim de muncitoa
rele Arsineta Ionescu, 
Marta Cristea, Irma Si- 
laghy, Ana Rojoi, Joița

Burlui, care și-au făcut 
cu prisosință datoria, de 
maiștrii Vasile 
Ion Socaci, 
Krausz, Aron 
care au știut și 
organizeze bine 
pe schimburi.

m spicuit doar cî- 
tevg din realizările 
unui tînăr colectiv 

de muncă, a unui colectiv 
care se remarcă prin 
perseverență și responsa
bilitate, prin hărnicie și 
dăruire.

Șfabu, 
Ludovic

Tudor, 
știu să 
munca

î
i
i
a
i

I
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Pe șantierul noii capacități a I.F.A. „Vîscoza" Lupeni

Consecințele mari ale
Peste cîteva zile se va împlini un an — prilej de 

tristă aniversare — de cînd, la Lupeni, pe șantierul 
noii capacități de producție a I.F.A. Vîscoza, trebuia 
să fie predată una din micile lucrări auxiliare, parte 
integrantă din vasta investiție aprobată pentru dez
voltarea acestei întreprinderi a industriei ușoare. 
Este vorba despre rampa de descărcare pentru tot 
ceea ce sosește la întreprindere prin intermediul 
transportului feroviar.

Spuneam despre această lucrare auxiliară că este 
„mică", întrucît nu însumează decît unul, două pro
cente din totalul investiției. Adăugăm însă că ea 
este de mare importanță pentru beneficiar și chiar 
pentru executant, Trustul de construcții industriale 
Craiova. In prezent, lipsiți ele condiții pentru des
cărcarea numeroaselor utilaje care sosesc în ve
derea lucrărilor de montaj, constructorul împreună 
cu beneficiarul apelează la soluții de domeniul fa
bulei, cerînd pe la vecini (I.M. Bărbăteni, Prepa- 
rația cărbunelui) sub formă de „împrumut", o rampă, 
pentru a face față de la o zi Ta alta volumului mare 
de descărcări. Impedimente mari mai întîmpină be
neficiarul și în privința descărcării materiei prime și 
combustibilului pentru activitatea curentă.

Ne interesăm la I.F.A. Vîscoza despre consecințele 
economice ale întîrzierii. Nedescărcarea la' timp a 
vagoanelor cu combustibil, sau cu materii prime, ma-
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Dar nu le mai relatăm 
pentru că erau in bună 
parte cunoscute încă de 
la începutul lunii și așa 
după cum afirma chiar 
interlocutorul nostru în 
finalul convorbirii avute 
nu au putut schimba 
mersul firesc al producției 
chiar intr-o asemenea mă
sură. Insistăm însă asupra 
altor aspecte cum ar fi de

întreprinderea 134. Iar o 
altă cauză — absențele.

— Ce au întreprins or
ganizațiile de partid pen
tru reducerea fluctuației 
și a numărului de absen
țe, mai ales a celor ne
motivate, care sînt în creș
tere față de aceeași peri
oadă a anului trecut ? în 
1980, pe opt luni, aveați 
9 595 de absențe nemoti-

Doar angajamentele 
și... discuțiile nu sînt 

suficiente
exemplu asigurarea postu
rilor in subteran și disci
plina.

— Tovarășe președinte, 
spuneați că nu puteți a- 
sigura posturile necesare 
pentru activitatea din 
subteran. La nivelul în
treprinderii aveți de ase
menea minus de efectiv ?

— La nivelul întreprin
derii efectivele planificate 
sînt depășite. Nu stăpînim 
insă plasarea în cărbune, 
în abataje față de un ne
cesar de 700 de posturi 
am prestat cel mai mult 
580—590 de posturi.

— De ce ?
— Unul din motive — 

fluctuația care se men
ține la un nivel foarte ri
dicat. în luna august, spre 
exemplu, am încadrat 74 
de oameni și au părăsit

vate, iar în acest an, tot 
pe opt luni, numărul lor 
s-a ridicat la peste 12 300.

Răspunsul la aceste în
trebări și la cele care au 
urmat pe această temă 
poate fi rezumat doar la 
un singur cuvînt: „discu
ții". S-a discutat cu cei 
care fac absențe, s-a discu
tat cu unii dintre cei ce 
părăsesc întreprinderea, s-a 
discutat cu cei care locu
iesc în cămine, s-a discu
tat în sala de apel ș.a.m.d. 
Pentru că la începutul lu
nii calculele indicau reali
zarea integrală a prevede
rilor de plan,

— Cum veți incheia luna 
septembrie ?

— Nu vom depăși un 
minus de 15 000 de tone 
de cărbune.

y PENTKu AUTO-I 
MOBILIȘTI. Stația de * 
spălare de la Livezeni I 
a fost preluată de coo- | 
perativa „Unirea" care ai 
început lucrările de I 
renovare. Pe lingă sta- ' 
ția de spălare va fi a- I 
menajată o secție de I 
vopsit și izolat auto- I 
turisme.
• ȘEZĂTOARE LI- . 

TERARA. Astăzi, de I 
la ora. 17, la Școala ge- ' 
ne.rală nr. 7 -din Petro- I 
șani va avea loc o șe- I 
zătoare literară. Elevii 1 
se vor întîlni cu acest 1 
prilej cu scriitori hu- | 
nedoreni și membri ai I 
cenaclului literar Pai- I 
nait Istrati.

O AMENAJĂRI. Mun
citorii de la secția de 
stîlpi hidraulici din 
Vulcan au început a- 
menajarea unui teren 
pentru parcarea auto
turismelor și biciclete
lor. Noul teren aflat în 
fața secției face par
te din programul pre
gătirii de iarnă întoc
mit de conducerea sec
ției.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

unei ,,micr restanțe
teriale de construcții, a determinat locații, care tota
lizează astăzi o sumă ce depășește valoarea mărfu
rilor tupnsportate. Contabilul șef al întreprinderii, 
Dionisie Munteanu, împreună cu inginerul cu proble
me de investiții, Matei Silvian, ne vorbesc și despre 
alte consecințe, care se re găsesc în rezultatele gene
rale ale colectivului, în climatul de muncă. Des
cărcarea vagoanelor a devenit tot mai dificilă. Efec
tul se răsfrânge și asupra altor ramuri ale eco
nomiei naționale și, în acest sens, este suficient să 
amintim pierderea pentru C.F.R. creată prin stațio
narea neadmis de îndelungată a vagoanelor, intr-p pe
rioadă cînd transportul feroviar, este mobilizat, din 
plin la activități ce nu pot fi amînațe. Se află, în 
gara din Lupeni, vagoane nedescărcate, sosite încă 
din luna august și de la începutul lunii septembrie !

La I.F.A. Vîscoza am reținut o adevărată stare 
de îngrijorare cu privire la ritmul (a se citi.: serio
zitatea !) cu care constructorul se preocupă de exe
cutarea rampei de descărcare. Aceeași îngrijorare 
domnește în rîndul factorilor de co'nducere ai R.C.M. 
Petroșani. Singurii care par că nu-și fac nici un K1 
de griji sînt conducătorii operativi ai T.C; Ind. 
Craiova. Oare ce-i preocupă la această oră 7 Poate, 
„aniversarea" unui an de cînd lucrarea trebuia pre- 
dată . beneficiarului ! (M. ION)

JUSTIFICĂRILE nu 
SE JUSTIFICA

— Tovarășe prim secre
tar, Gavrilă David, între
prinderile miniere de pe 
raza orașului Petrila, nici 
in această lună nu-și în
deplinesc propriile preli
minarii angajament. In
tr-o astfel de situație cre
deți că angajamentele erau 
realiste cînd s-au luat, că 
purtătorii de cuvînt ai 
colectivelor miniere erau 
convinși că-și vor realiza 
preliminarele ?

— Faptul că nu sînt în
deplinite, că există necon- 
cordanțe atît de mari, de
monstrează pe de o parte 
qît de „realist" au fost în
tocmite aceste prelimina
rii, iar pe de altă parte 
ușurința cu care cadrele 
din conducere evită să pre
zinte condițiile așa cum 
sînt ele în realitate. în 
afirmațiile pe care le fao 
de multe ori se bazează 
mai ales pe producția ce 
vor să o realizeze din în
chiderile de ciclu.

— La ce slujesc aseme
nea angajamente ?

— Nu numai că nu slu
jesc la nimic, dar duo la 
o dezinformare atît a or
ganelor superioare cît și 
a colectivelor respective. 
La ambele întreprinderi 
nu se acționează suficient 
pentru a preîntîmpina eve
nimentele cu implicații ne
dorite în procesul de pro
ducție. Sînt deficiențe or
ganizatorice.

— La ce niveluri apre- 
ciați că există asemenea 
deficiențe ?

— Și la nivelul conduce
rii unor sectoare, dar ți 
la nivelul conducerilor de

întreprinderi. Nu se fan 
lucrări de calitate. în zilele 
de repaus, nici în ceea ce 
privește întreținerea lu
crărilor miniere, nici a re
viziilor și reparațiilor la 
utilaje. Din această cauză 
de prea multe ori este fo
losită drept scuză defecți
unea electromecanică, se 
abuzează chiar de această 
scuză.

— S-au ridicat la ambele 
mine problemele lipsei dc 
efective, ale electromecani
cilor și a unor cadre tehni- 
co-inginerești competente ?

— Nici nu poate fi in
vocată o asemenea scuză. 
Dacă numai din cauza cî- 
torva electromecanici nu 
se poate realiza planul 
minei... în ceea ce privesc 
ieșirile la pensie, acestea 
nu sînt rezultatul unei ho- 
tărîri luate de azi pe mîi- 
ne. Iar sarcina de a creș
te și forma cadre compe
tente capabile să îndepli
nească funcții de conduce
re este tot a colectivelor 
întreprinderilor miniere.

Pentru rezolvarea tuturor, 
acestor probleme, comite
tul orășenesc de partid 
împreună cu organizațiile 
de partid de la cele două 
întreprinderi miniere vom 
acționa cu fermitate astfel 
îneît toți membrii de 
partid să fie implicați cu 
adevărat și eficient în re
zolvarea operativă a pro
blemelor ivite, iar în sta
bilirea viitoarelor prelimi
narii se vor lua în calcul 
în mod realist condițiile 
existente, astfel îneît ele 
să aibă o temelie trainică 
și să nu ne mai întîlnim 
cu justificări pentru nere
alizarea planului.



Meșteșugarii de la Co
operativa „Unirea" din Pe
troșani au îndeplinit pre
rogativele de gazdă și or
ganizatori ai recentului 
tîrg al cooperației mește
șugărești din orașul nos
tru. Despre rezultatele ob
ținute cu acest prilej dar 
mai ales învățămintele 
desprinse pentru viitor 
din dialogul meseriașilor 

— prezenți la tîrg în ca
litate de producători, pre
zentatori și vînzători — cu 
cum părătorii am purtat o 
convorbire cu tovarășul 
Ion Zaharia, președintele 
cooperativei „Unirea" din 
Petroșani.

— Cu ce produse noi 
v-ați prezentat la această 
atractivă formă a comer
țului de întimpinare ?

— Multe și, zic eu, în- 
tr-o bogată gamă de sor
timente. în zilele tîrgului, 
aflat la a doua ediție, deci 
avem deja ceva experien- 
ță_, cooperativa „Unirea" 
a avut în permanență 5 
tunete de prezentare și 
desfacere a produselor. 
Printre noutățile cu care 
am atras cumpărătorii e- 
număr hainele lungi, 
scurte, geacă din piele și 
imitație din piele și con
fecții de textile, realizate 
de secția croitorie mixtă 
din Petroșani, condusă de 
Ștefan Erseny. De altfel, 
în zilele tîrgului am vîndut 
din produsele mai sus a- 
mintite în valoare de 
83 000 lei. Mult apreciate 
de oamenii muncii au fost 
și produsele de lengerie 
mai ales garniturile de

pat brodate, confecționate 
la secția din Petrila (res
ponsabilă Sabina Dumi
tra?), pantofi pentru da
me prezenți în secția 
pentru încălțăminte la co
mandă din Petroșani a 
cărei responsabilă este Flo- 
rica Kaszany, obiecte de 
artă populară, ceramică, 
artizanat dar să nu le în
șirăm pe toate. Cu privire

de produse. S-au făcut 
unele observații juste și 
cu privire la calitatea unor 
produse așa că acestui ca
pitol va trebui să-i acor
dăm toată atenția. Ținînd 
cont de propunerea de a 
organiza mai des această 
importantă și atractivă 
formă a comerțului de în- 
tîmpinare în fiecare vi
neri vom ieși cu produsele
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Accent pe diversificarea 
produselor, dar și pe 

calitatea lor
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la aprecierea de care s-au 
bucurat produsele noastre 
două cifre sînt elocvente. 
Am ieșit.la tîrg cu un fond 
de marfă de 1 000 000 lei 
și am vîndut în valoare 
de 253 000 lei. Deci mai 
bine de 25 la sută. Impor
tant este faptul că nume
roși oameni ai muncii au 
făcut deja comenzi pentru 
multe din produsele pre
zentate și mai ales cele 
din piele și .imitație din 
piele.

— Ce idei noi și suges
tii s-au desprins din dia
logul meșteșugarilor cu 
cumpărătorii ?

— Să organizăm cît mai 
des asemenea tîrguri pre- 
zentînd în cadrul lor o 
gamă cît mai diversificată

noastre în piața Petroșa- 
niului, vom stabili o zi 

și pentru orașul Petrila. 
De altfel sîntem prezenți 
cu produsele noastre la 
toate tîrgurile din județ. 
De exemplu în ziua de 14 
octombrie vom fi prezenți 
cu produse de blănărie, 
pielărie, imitații din piele, 
încălțăminte, lengerie de 
pat și pentru corp și alte 
produse la tîrgul din Pui.

— Preocupări in viitorul 
apropiat ?

— în perioada 23-26 
septembrie au loc contrac
tările de produse la nivel 
central. Participăm cu 30 
de sortimente dintre care 
amintesc căciulițe cu u- 
rechi din imitație de bla
nă, scurte, mantale de

ploaie, gulere, lengerie și 
multe altele. Vom extinde 
gama de produse la noua 
secție de imprimat batiste 
și sacoșe (responsabilă Eli- 
sabeta Zarcula). Interesan
te și frumoase sînt calen
darele pentru anul 1982 
imprimate pe material tex
til care, credem, se vor 
bucura de apreciere în 
rîndul oamenilor muncii. 
Solicitate sînt benzile și 
casetele cu muzică popu
lară și ușoară, înregistrate 
la noua noastră secție de 
înregistrare din Petroșani, 
responsabil Ioan Mihai. 
Tot în dorința de a veni 
în întîmpinarea propune
rilor făcute de oamenii 
muncii cu prilejul tîrgu
lui cooperației meșteșugă
rești dispunem deja de 
stofe pentru paltoane, at
las, serj și alte furnituri. 
Pentru îmbogățirea gamei 
de stofe necesare confec
ționării de paltoane pen
tru femei, bărbați ^i copii 
am trimis reprezentanți la 
fabricile din Cisnădie, 
Victoria — Iași. Doroban
țul — Ploiești, Sibiu, In
dustria linii Timișoara și 
altele. Dorința noastră 
este să dispunem de o 
gamă cit mai diversă de 
produse, de o calitate care 
să satisfacă exigențele și 
gusturile cumpărătorilor.

Convorbire consemnată de
Dumitru CRIȘAN

Grija partidului și statului nostru pen ru cei 
mai mici cetățeni ai patriei este deosebită. Expresie 
a acestei griji este și faptul că in saloanele secției 
de pediatrie ale spitalului municipal din Petroșani 
copiii oamenilor muncii se bucură de asis'ență me
dicală din partea unor medici și cadre sanitare de 
specialitate.

In zilele tirgului coo
perației meșteșugărești, 
organizat in orașul 
nostru, afluența oame
nilor muncii spre pia
ța Petroșaniului a fost 
mai mare ca de obi
cei. Invitația ce se ve
de în clișeu, precum și 
produsele oferite spre 

vînzare au atras mulți 
cumpărători.

l oto ; Șt. NEMECSEK

Răspundem cititorilor
DUMITRU MARIOANE, 

Răscoala : Ne mulțumiți 
prin scrisoarea adresată 
redacției că in urma cri
ticii aduse prin ziar de 
mai mulți locatari din 
Răscoala și Tirici vînză- 
toarea Marina Nicolaies- 
cu și-a schimbat total
mente atitudinea, iar ne
ajunsurile semnalate au 
fost remediate cu opera
tivitate. Ne bucură și pe 
noi faptul că semnalul 
critic din ziar a avut 
ecou. Am dori să ne 
scrieți despre activitatea 
gospodărească desfășurată 
de locuitorii și deputatul 
din această parte a ora
șului Petrila, precum și 
a ortacilor de la locul 
dv. de muncă.

RUSU DOBRE, ION 
BEREI, MARIA RISTE1 
și alți locatari din Petri
la : La scrisoarea dv. pu
blicată, de altfel, în ziar 
Biroul executiv al Con
siliului popular al orașu
lui Petrila a răspuns că 
decolmatărea canalului de 
gardă din jurul cartie
rului Mihai Eminescu să

__________________________

se facă în două etape. în 
toamna anului 1981 și în 
primăvara lui 1982. Sîn- 
teți mulțumiți ?

EMERIC MUNTEANU, 
Petroșani : Amînarea re
parării televizorului s-a 
datorat lipsei piesei res
pective din atelierul co
operativei. Pentru scuti
rea de taxă e necesar să 
prezentați la ghișeul 1 al 
Oficiului de poștă și tele
comunicații din Petroșani 
o cerere în care specifi
cați bum că televizorul 
este defect. De la data 
înaintării cererii sînteți 
scutiți de taxă dar cu 
condiția ca televizorul să 
fie ambalat și depozitat 
la distanță de sursa de 
alimentație cu curent. 
Cînd repuneți televizorul 
în funcțiune, anunțați 
din nou Oficiul de poștă 
și telecomunicații fiindcă 
în caz contrar sînteți pa
sibil de plata unei a- 
menzi.

IOAN MICH, Aninoa- 
sa : Vă plîngeți de unele 
divergențe cu vecinii. De 
fapt asemenea sesizări ați 
depus și la consiliul 
popular din comună și 
la alte organe compe
tente. Se pare însă că... 
Buna conviețuire între 
vecini depinde însă nu 
numai de ei ci și de 
dumneavoastră. Cît pri
vește faptul că chioșcul 
de ziare din centrul co
munei este de multă 
vreme închis, s-a luat le
gătura cu Oficiul de poștă 
și telecomunicații din 
Petroșani. Am fost infor
mați cum că unitatea de 
difuzare a presei de care 
vorbiți a fost închisă in
tr-adevăr dar numai in 
perioada cînd lucrătorul 
de aici se afla în con
cediu de odihnă. Incepînd 
cu ziua de 15 septembrie 
a.e., chioșcul își desfă
șoară activitatea potrivit 
programului stabilit.

Imunizare antipoliomielitică
în perioada 25—30 septembrie 1981 se va des

fășura în întreaga țară prima etapă din anul 1981 
a acțiunii de imunizare antipoliomielitică a copiilor.

în cursul acestei etape vor primi o doză de vac
cin poliomielitic oral monovalent tip I, copiii născuți 
între 1 septembrie 1980 și 31 iulie 1981.

La această primă vaccinare sînt invitați să se 
prezinte la dispensarele medicale, cu copiii din grupa 
de vîrstă arătată mai sus, atît localnicii cît și fami
liile cu domiciliul flotant sau cei car.e în intervalul 
respectiv se află ocazional în alte localități decît cea 
de domiciliu.

(Agerpres)

,,Steagul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund

La sesizarea mai multor 
gospodine din Petroșani în 
care se arăta faptul că o- 
rarul de primire a amba
lajelor din sticlă, de la 
magazinul alimentar nr. 
12, este necorespunzător, 
redacția a publicat în nr. 
8 981 al ziarului nostru ar
ticolul intitulat „Progra
mul se cere revizuit". în 
răspunsul trimis redacției, 
I. C. S. Alimentara și Â. P. 
Petroșani confirmă justețea

celor semnalate, precum șl 
măsurile luate. „Vă infor
măm, se arată în răspuns, 
că programul de achizițio
nare a sticlelor și borca
nelor a fost revizuit, deci 
a intrat în normal, adică 
ambalajele respective se 
primesc în tot timpul cît 
funcționează unitatea. Pen
tru nerespectarea progra
mului, responsabilul uni
tății și ajutorul său au 
fost atenționați".

Din scrisorile sosle
Reparați conducta

S-au împlinit trei luni 
de cînd în apropierea blo
cului 39 din cartierul 8 
Martie este spartă o con
ductă din care curge apă 
reziduală. Apa se scurge 
pe stradă prin fața blocu
rilor 39, 40, 41 și 44. La sesi
zarea locatarilor au venit 
o dată lucrători de la 
E. G. C. L. Petrila și au 
făcut ceva reparații dar 
de mîntuială, așa că apa 
curge g'îrlă, iar noi punem

Doar o
Locuind în apropierea 

magazinului alimentar nr. 
32 de pe strada Indepen
denței din cartierul Aero
port — Petroșani e firesc 
să facem cumpărăturile de 
aici. Cu privire la servire 
nu avem nimic de obiec
tat. Există însă un alt nea
juns. Lipsește o pompă 
pentru extragerea uleiului 
din butoaie. în această si
tuație vînzătoarele sînt ne
voite ca împreună cu cum
părătorii binevoitori să 
răstoarne butoiul peste o 
oală de circa 20 litri, iar 
de aici sâ se servească. 
Oricît de atent se face 
operația de răsturnare a 
butoiului totuși o parte 
din ulei se prelinge pe jos

la redacție

din loc în loc cărămizi 
pentru a putea traversa 
strada. Am dori ea de la 
E. G. C. L. Petrila să se 
trimită cît mai operativ 
meșteri să repare conduc
ta dar s-o facă bine, cu 
simț de răspundere fiind
că altfel la iarnă vom a- 
vea pe stradă un patinoar 
pe care nu-1 dorim .

Ion BEL.U,
Petrila

pompă...
producîndu-se pierderi și 
murdărind unitatea. Situ
ația am arătat-o personal 
conducerii l.C.S.A. și A.P., 
dar de două luni nu s-a 
rezolvat nimic și risipa 
continuă. Ținînd cont că 
la un butoi de 200 litri 
operația de răsturnare se 
face de circa 10 ori în
seamnă că in cele două 
luni s-a pierdut o canti
tate importantă de ’ ulei. 
Cine plătește cantitatea de 
ulei risipit ? Vă rugăm 
deci pe această cale, să 
interveniți la conducerea 
l.C.S.A. și A.P. Petroșani 
să doteze unitatea nr. 32 
cu o pompă. E vorba doar 
de o pompă !

Constantin BURSUC, 
Petroșani

Lucrări la drumul 
din comună

Pentru asigurarea în 
condiții cît mai bune a 
traficului rutier, in conti
nuă creștere, organele lo
cale de stat din comuna 
Aninoasa au acționat ia 
ultima perioadă intens 
pentru repararea drumu
lui județean Iscroni — A- 
ninoasa. S-au mat măsuri
privind efectuarea unot 
lucrări cuprinzînd turnări 
de covoare de asfalt șl 
plombări pe o distanță de 
5 km precum și executarea 
unor ziduri de sprijin la 
pîrîul Aninoasa in dreptul 
căminului de nefamiliști 
și al stadionului „Mine
rul". Valoarea totală a
acestora ridicîndu-se la 
suma de 500 000 lei. pină
la ora cînd 
rînduri s-a 
porțiune de 
valoare de

apar aceste 
realizat o 

100 ml în 
100 000 lei.

lucrarea fiind finan
țată din bugetul consiliu
lui popular comunal. Vice
președintele consiliului 
popular al comunei Ani
noasa, Constantin Popescu, 
pe care l-am întilnit acolo 
unde urmează a se con
strui supermagazinul, ală
turi de pavatorul Dumitru 
Stoica, Alexandru Hinca 
și Dumitru Ovei căutînd 
soluții pentru lărgirea stră
zii, ne declara că este 
mulțumit de calitatea lu
crărilor efectuate de a-
cești harnici muncitori.

Teodor TRIFA,
Aninoasa
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Sieagul roșu

Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a colonelului 

Moammer El Geddafi
Ceremonia sosirii începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. h

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

In intîmpinarea înaltului 
oaspete libian au venit to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ea ora 15,00 aeronava cu 
care a călătorit Înaltul sol 
al poporului libian a ate
rizat.

î ovarășul Nicolae 
Ceausescu a salutat cu 
căldură pe colonel Moam
mer El Geddafi la cobo
rârea din avion. Cei doi 
conducători și-au strins mii- 
nile cu căldură, s-au îm
brățișat cu prietenie. La 
rândul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat un 
călduros salut soției con
ducătorului libian, Safia 
Farkash.

Colonelului Moammer El 
Geddafi i-au fost prezen
tate persoanele oficiale ro
mâne venite în întîmpina- 
re

cin grup de pionieri a 
oferit buchete de flori 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu și colonelului 
Moammer El Geddafi.

Numeroși oameni ai 
mu., i, tun întreprinderi 
și îns.ivUții bucureștene, 
precum și studenți și spe
cialiști libieni aflați in 
țara noastră au făcut o 
caldă primire înaltului oas
pete libian. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și con

inmînarea înaltului ordin
„Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I, cu eșarfă
Joi după-amiază a avut 

loc, la Palatul Consiliului 
de Stat, ceremonia înmî- 
nării de către președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înaltului or
din „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, conducătorului 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moam
mer El Geddafi.

înminînd înaltul ordin, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că a

ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie, colo
nel Moammer El Geddafi, 
au fost ovaționați înde
lung, dîndu-se astfel ex
presie satisfacției față de 
noua lor întâlnire menită 
să contribuie la întărirea 
prieteniei romăno-libiene, 
în folosul celor două po
poare, al cauzei păcii, des
tinderii și înțelegerii în 
lume.

In încheierea ceremoniei 
cei doi conducători au 
primit defilarea gărzii de 
onoare.

In aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colo
nel Moammer El Geddafi 
au părăsit aeroportul, în- 
dreptîndu-se, într-o mașină 
deschisă, spre reședința 
rezervată inalților oaspeți 
libieni.

Pe traseul străbătut, mii 
de bucureșteni au venit 
să salute pe oaspete, să-și 
exprime deplina aprobare 
față de noul dialog la ni
vel înalt româno-libian. 
Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam
mer El Geddafi au răspuns 
cu simpatie manifestări
lor de stimă ale mulțimii.

La reședință, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
colonel Moammer El Ged
dafi, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Sa
fia Farkasli s-au întreți
nut intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

cesta reprezintă o expre
sie a bunelor raporturi de 
prietenie și solidaritate 
dintre popoarele român și 
libian.

Mulțumind cu deosebită 
căldură pentru înalta dis
tincție acordată, conducă
torul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, și-a 
exprimat dorința de a 
contribui și pe viitor la 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie care există între 
țările și popoarele noas
tre.

(Urmare din pag. I)

ționale, egalității in drep
turi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile 
interne. In acest context, 
au fost relevate cu satis
facție acțiunile întreprin
se, în baza înțelegerilor 
convenite, pentru extin
derea cooperării economi
ce, tehnico-științifice și 
culturale, precum și a 
schimburilor- comerciale 
dintre cele două țări, în 
folosul dezvoltării econo
miilor României și Libiei, 
al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

In cadrul convorbirilor 
s-a subliniat în același 
timp, existența unor vaste 
posibilități de aprofunda
re și extindere a conlucră
rii reciproc avantajoase 
dintre cele două țări și 
stabilindu-se domeniile 
și sectoarele în care ur
mează să se acționeze pen

Vizită protocolară
Conducătorul Marii Re

voluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libi
ene Populare Socialiste, 
colonel Moammer El Ged
dafi, a făcut, în cursul du- 
pă-amiezii de joi, o vizită 
protocolară președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae

Dineu oficial
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, joi, 
la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în 
onoarea conducătorului 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moa
mmer El Geddafi și a 
doamnei Safia Farkash.

La dineu au'luat parte 
persoane oficiale române 
și libiene. 

tru dezvoltarea colaborării 
romăno-libiene.

In acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El 
Geddafi au însărcinat pe 
miniștrii de resort să exa
mineze căile concrete de 
adîacire a colaborării și 
cooperării romăno-libiene 
în ramurile economice de 
bază; inclusiv în direcția 
cooperării în producția in
dustrială și agricolă, a re
alizării în comun a unor 
obiective economico-so- 
ciale de interes reciproc.

De ambele părți s-a e- 
xaminat dorința de a im
prima conlucrării româ- 
no-libiene un dinamism 
mai puternic, în conformi
tate cu posibilitățile pe 
care le oferă economiile 
celor două țări, aflate în 
plină dezvoltare, cu aspi
rațiile de progres și bu
năstare ale popoarelor 
noastre.

Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de StaL

Cu acest prilej, a avut 
loc un prim schimb de pă
reri, premergător începerii 
convorbirilor oficiale, care 
a decurs intr-o ambianță 
caldă, prietenească, în spi
ritul bunelor relații de în
țelegere și conlucrare din
tre țările și popoarele 
noastre.

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prieteneas
că, președintele RepuMicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, 
colonel Moammer El Ge
ddafi, au rostit toasturi.

Urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze, 
toasturile au fost marcate 
în mod solemn, la termi
narea lor, de imnurile de 
stat ale celor două țări.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Alergătorul-, Re
publica : Dot șl cangu
rul) ; Unirea : Pfine, aur, 
nagan.

PETRI LA : Omul și 
fiara, l—Ii.

LONEA : Ian cu Ji
an u haiducul.

ANINOASA : S.O.S. 
Titanic.

VULCAN — Lucea
fărul : 4 li Baba sa 
cei 40 de 'hoți, I—11 ;

LUPENI — Cultural: 
Confidențe; Muncito
resc: Ultimul revelion.

UR1CAN1 : Dreptate 
pentru toți.

TV
16,10 Telex.
1-6,15 La volan.

Grupul țci'ar minier iupeni 
Tace înscrieri pentru școala profesională in 
vederea ocupării locurilor rămase vacante 
la meseriile de

— constructor structuri
— miner
— zidar-șamo’ior

în perioada 25-2S septembrie 1931 ta se- 
cretoriaiul școlii, iar testările vor ausa ioc în 
29 și 30 septembrie 1931.

.Informații suplimentare, zilnic ta secre
tariatul școlii între orele 7—15, teleion *29.

Mica publicitate
PIERDLTT carnet de stu

dent și legitimație pe nu
mele Suciu Ion, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Se declară nule. 
(840)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Pop cu adincă durere anunță încetarea 
din viață in ziua de 9 septembrie 1981 a s.umpei 
și nobilei

NEAGOE CONSTANȚA VIOLETA.
îi vom păstra chipul și sufletul ei bun in inimi

le noastre. (839)

PASTRINDU-I -aceeași duioasă și nestearsă 
amintire, Mareu Lucreția soție, copiii, sora și cum
natul, anunță împlinirea a doi ani de ia dispariție 
bunului și neuitatului

MARCU REMUS. --SL

U<6j30 Emisiune în ISim- 
ba germană.

OVO Rezultatele tra
gerii loto.

18,25 Agenda Festiva
lului internațional 
George Emescw.

18,50 1(501 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea eco

nomică.
19,40 Memoria documen

telor.
20,10 Din sălile de 

concert și de spec
tacol ale Festiva
lului internațio
nal George Encs- 

eu.
20,35 Film artistic :

„Cine mă stri
gă 2" — premie
ră TV. Producție 
a Casei de filme 
Urnii.

'22,-05 Telejurnal.

j

1

5

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Aclinou 
Claude Jaovi, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nulă. (843)

KiGfj- &EXS JbMaaăJ fPCTga cen-je
iSEZS «ras*»

DLMiNiCA, 27 septembrie 
9,00 Tot înainte 1
9,35 Film serial pentru 

opii : Jachetele gal
bene.

10,00 viața satului.
11,50 Bucuriile muzicii. 

Festivalul Internațio
nal George Enescu.

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Cintece, versuri, mo

mente vesele, cuple- 
vuri muzicale.

14,00 ieșene animate.
15.50 Șah.
16,05 Ecranizări din litera

tura universală. Un
chiul Vania (II) după 
piesa lui A. P. Cehov.

17,00 î'elesport. Turneul 
final al Campiona
tului european de 
volei masculin. Trans
misiune directă de 
la Varna.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici. Prietenii 
lui Do-Re-Mi.

19,00 telejurnal.
19,10 Cintarea României.
20.50 Film artistic : Sub

patru steaguri. Pro
ducție a studiourilor 
italiene.

22,15 Telejurnal.
LUNI, 28 septembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică,
19.45 Orizont tehnico-șli- 

ințific.
20.30 Roman-foileton. Vîn- 

tul speranței. Episo
dul 5.

21.20 Cadran mondial.
21.45 Mic concert de seară. 

Corul Madrigal.
22,05 Telejurnal.

MARȚI, 29 septembrie 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limbă en
gleză (lecție intro
ductivă).

10.20 Curs de limba ger
mană (lecție intro
ductivă).

10,40 Invățămint preșco
lar.

10.55 Șoimii patriei.
11,05 Desene animate. Tom 

și Jerry (reluare).
11.25 Film serial. Sfidarea. 

Reluarea episodu
lui 2.

12.20 In lumea enigmelor. 
Serial științific.

12.45 Telex.
16,00 Telex. 

Teleșcoală.
16,05 Chimie.
16.30 Album istoric. Mo

numentul triumfal 
de la Adamclisi.

17,00 Clubul tineretului.
17.30 Tribuna TV.
17.55 Fotbal : Levski Spar

tak Sofia — Dinamo

București, meci re
tur în „Cupa UEFA". 
Transmisiune directă 
de la Sofia. în pau
ză : 1001 de seri.

19,45 Telejurnal.
20,10 Actualitatea econo

mică.
20,25 Civica.
20,55 Teatru TV. Călător 

fără bagaje de Jean 
Anouith.

22,30 Telejurnal,

mică.
19,50 Universul femeilor.
20,25 Fotbal : Olympiakos 

Pireu — Universita
tea Craiova, meci 
retur în „Cupa Cam
pionilor Europeni". 
Transmisiune -directă 
de la Atena.

22,15 Telejurnal.
JOI, 1 octombrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba rusă

PROGRAMUL p/
M1ERCUBL 30 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Cabinet de orientare 

școlară și profesio
nală.

17,05 Tragerea Adas.
17,15 Interpret! ai cînte- 

cului popular- dobro
gean.

17,35 Tragerea pronoexpres.
17,45 Gala maeștrilor.
18,10 Omul și sănătatea,
18,25 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o 
vorbim.

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

(lecție introductivă).
10,55 Italian foileton. Vui

tul speranței.
12,00 Tribuna TV’.
12,25 Program muzical.
12,45 Telex.
16,00 Telex.
16,03 Teleșcoală.
16,40 Viața culiburală.
17.50 Reportaj pe glob. I- 

magini din R. P. Chi
neză.

18,15 Fotbal internațional.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea econo

mică.
20,00 Deschiderea stagiunii 

de concerte a Radio- 
televiziunii Române.

21,20 Ora tineretului.
22,05 In lurnea enigmelor. 

Serial științific.
22.30 Telejurnal.

VINERI, 2 «octombrie
liUjCJO Tețex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba 

germană.
1'8,20 Tragerea Loto.
118.35 La vigl-a-n.
18.50 U i(D01 -de sari.
19„00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Film artistic. Satul 

cu arțarii. Premială 
TV- Producție a stu
diourilor din R. P. 
Chineză.

21.35 Patriert)ism'U'l — me
saj și angajare a 
culturii române -(IJJ.

22,05 Telejurnal.
SIMBATA, 3 -octombrie
9,00 Muzică populară.
9,20 Integrala Shakes

peare. Hennic al 
iv-lea.

11.50 -Capodopere — mari 
interprețt

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv. Din 
sumar ;
— Roțile povestitoa

re
— Țării — inima și 

«versul
— Telerecital Elena 

Grigorescu

— Gala desenului a- 
nimat

— Melodii de ieri și 
de azi (Petuia 
Clark; Paul Anna, 
Michel Legrand și 
orchestra -si-miui- 
■rneă -ci-in Mont
real )

— Din „Cartea -natu- 
iffî"

— Trei valsuri r
— Din -cî-nteceie Mă

riei Tănase
— Film artistic in 

seriali: Pățaniile
lui K'lulily. Pre
mieră pe țară.
iPiroducție a stu
diourilor anaer-i-
<eane

— Sport: Fotbal ; 
.Steaua — Univer
sitatea Craiova 
'(divizia A), trans
misiune -directă de 
la București.

18.30 Septembrie — cro
nica evenimentelor 
politice.

18.50 1 001 -de seri. 
iSjQO Țeleifunnail.
19.30 Călătorie prin țara 

mea.
20,00 Teleenciclopedia,
20.50 Film serial. Sfidarea. 

(Ultimul -episod.
.21,45 Portativul vesel. Fan- 
i tezie muzical-core- 

grafică.
22,80 Telejurnal. Sport.
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