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TARA NE CERE

CiT MAI MULT CĂRBUNE I

Tovarășii! N i co 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au ple
cat, marți dimineață, în- 
tr-o vizită oficială de prie
tenie în -Republica Popu
lară Bulgaria, la- invitația 
tovarășului Todor

secretar general ai Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Ceremonia plecării s a 
desfășurat pe aeroportul
Otopenî. Pe frontispiciul alțî tovarăși din conduce- 
aerogării erau arborate 1 1
drepelele partidului și sta- , (Continuare în pag. a 4-a)

tulvi, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroport; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
tost salutați de tovarășul 
Constantin Dăscălesc.u, de

r ; i;to’:--. - '-ito^ to :/< ‘ " ■ "x
La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere —■ 

directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
- răspund la întrebările :

1. Care sînt cauzele care au 
determinat nerealizarea sarci
nilor de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche-

Jivkov,

Ceremonia sosirii
o i a <• 

gene.

ia ultimul trimestru ?
3. Ce măsuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983?

Azi, răspunde VICTOR NEGRU, 
și vicepreședinte al consiliului oamenilor

președintele comitetului sindicatului 
muncii de la I.M. Dîlja

„Avem reale posibilități pentru 
realizarea planului acestui trimestru**

Comitetului Centrai 
Part;dului Comunist

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele. Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit 
înțr-o vizită oficială de 
prietenie in Republica 
Populară Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general ăl

începerea
Marți. 12 octombrie, au 

început la Sofia, convor
birile oficiale intre tovară
șul Nicolae • Ceaușescu, .. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și tova
rășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, , președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii, Populare Bul
gari a.

al
Bul. 

gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
l'optuaie Bulgaria.

Este a 36-a intîlnire — 
din ultimii 17 ani — din
tre cei doi conducători de 
partid și de stat, fiecare 
dintre ele avînd un rol de 
maximă importanță în di- 
namizarei raporturilor pe

convorbirilor oficiale

multiple planuri dintre 
cele două țări prietene și 
vecine. Fiind, așadar, ♦ 
continuare firească a 
cestui tradițional și rodnic 
dialog,'''actuala vizită a 
conducătorului partidului 
și statului nostru în Bul
garia socialistă reprezintă

(Continuare în pag a 4-a)

La convorbiri participă 
persoanele oficiale româ
ne și bulgare,

în cadrul convorbirilor, 
cei doi conducători de 
partid și de stat au subli
niat cu satisfacție că reia- 
țiile rdmâno-bulgare cu. 
ttosc o dezvoltare susținu
tă. Apreciind modul în 
care sînt transpuse în via
ță sarcinile și obiectivele 
stabilite cu- prilejul întil- 
nirilor :la nivel înalt, fap
tul că acestea se realizea-{Continuare in pag a 2-a)

intr-un 
bilanțul șutului 
încheiat.

această

Lucrări <le investiții 
pentru noi orizonturi 

miniere

1. O primă cauză a 
nerealizărilor o constitu
ie întîrzierea punerii în 
funcțiune a două abataje 
în blocul II. Este blocul ■ 
care a fost închis. . .

— Nu s-a redeschis 
blocul la timp ?
— De fapt, nu s-au e- 

.xecutat la timp lucrările 
de pregătire și aceasta 
din cauza absenței efec
tivelor necesare plasării . 
acestor lucrări. Apoi a 
fost o zonă dificilă da
torită înnămolirii. Ne-a 
luat mult timp pînă am 
scos utilajele din zonă.

— Ce capacitate ar fi 
avut ateste două aba
taje ?
— A proxi rnati v 150 . to

ne de cărbune pe zi.
— Dar minusul zilnic 

este mai mare de 150
■ și prin urmare...

— Mai sînt și alte cau
ze care au condus la ne-

realizările ■ înregistrate. 
Nu avem efective sufi
ciente. In medie ne lip
sesc 60—70 de oameni.

Am avut mari greutăți 
eu fluxul de transport, 
datorită infiltrațiilor :le 

și care nu au fost

cooptate la timp. Dar a- 
cum stăpînim 
problemă mai ales de

Interviu realizat de 
Dorin GIIEȚA

^•>y •,*jdiK toi. ;.

'77. '

Brigada condusă de 
minerul Petru Belbe de 
la sectorul III al minei 
Lupeni se numără cons
tant printre cele mai 
bune formații de 'lucru 
din întreprindere. în i- 
magine, șeful de briga
dă împreună cu cîțiva 

dialogortaci 
despre 
recent
Foto : Șt. NEMECSEK

La sectorul investi
ții al I.M. Petrila, s-au 
consumat în săptămîna 
încheiată două eveni
mente cu însemnătate 
deosebită pentru viito
rul extracției de cărbu-
ne la această mină : în
ceperea execuției ' la 
puțurile 3 Est și 15. Pu
țul' 3 Est, a cărui exe
cuție a început de la 
suprafață, în zoha^ 
ștrandului orașului, o, 
dată cu încheierea „ra
mei" lucrării de 
formația condusă 
loan Musca, va fi 
pe o adîncime de 
metri, pînă la 
+ 150, și va fi destinat 
aerajului și transpor
tului în zona estică a 
eîmpului minier Petri
la, Adîncime^ puțului 
15 este efectuată. de 
asemenea, de o forma
ție puternică a sectoru
lui XI al I.M. 
condusă de Vasiie 
vel și are loc 
montarea unei
noi de extracție la 
cest puț.

către 
de 

săpat 
500 

cota

Petrila,
Pa.

.după 
mașini

a-

Desigur, în ceea ce pri
vește -producția de cărbu
ne; atît de necesară inde
pendenței energetice ,a W' 
rli, interesează. aspectul 
cantitativ in primul rînd. 
Dar nici nivelul ei pălită.. 

*• tiv nu poate fi neglijai. 
Eforturile pentru depăși
rea eifeelor.de plan se mă
soară în 
mică, in 
producție 
tona de cărbune. Bunii gos.
podari ai averii obștești 
și buni organizatori ai 
procesului de producție, 
oamenii muncii de la mi 
na Vulcan au reușit să 
răspundă acestei cerințe, 
să scadă Costul tonei de 
cărbune, în primele opt 
luni ale anului, cu 17,88 
lei ; alțî indicatori de plan 
evidențiază deviza acestui 
destoinic colectiv — mai 
mult cărbune, cheltuieli 
mai puține Pe tona de pro.

r lilts.
— Am înehtiiat cete opt

luni, subliniază contabilul 
șef Aurel Frățilă, cu depă
șirea valorică a producției 
itete cu .11 700 000 lei. La 
<. heiiuieh materiale am Qb. 
ț'nut e econom'e de

bustibililor; Bilanțul 
chel.at oferă în acest sens, 
destule exemple grăitoare.

„Recuperările, precis 
i n te rlccu torul nostru, 
pășesc 3 000 000 lei.
vizează în primul rind 
măturile TU, ..scocurile 
transportoare, alte 
capuri de 'acționare, 

p into ane etc. Ineficiența econo- 
chel tuielile de- 
înregistrate pe

20 200 001) lei. De asemenea, 
cheltuielile la mia de lei 
producție marfă au fost 
reduse 
tuielile materiale 
iei, ■.

Intre căile cafe au asigu
rat o bună gospodărire și 
eficiența activității colec
tive, se remarcă îndeosebi 
preocupările permanente 
pentru recuperarea, reeon- 
diționarea și refoloșirea u. 
nor materiale șl piese, acu 
țiunea de economisire' a 
energiei electrice și eoni-

marfă
w .13 lei, iar chel-

62cu

zează 
de. 
Ele 
ar. 
de 

piese, 
tam

bur!. pinioanc etc. In a- 
ceșt sens, ăs evidenția may. 
t uri ta tea politică cu care 
acționează eclectivele de 
muncă de l.a sectdșrele I 
șl VI. fiindcă au demons
trat convingător că recupe
rările., și reeondiționările/. 
constituie nu numai o im. ’ 
portantă sursă de economi
sire, 7dar’ și de verificare 
ă unor piese, de creștere a 
producției cu cheltuieli mai

■■ mici".:, i ■ c7.7; ■ 7..,;;, 7/
Semnificative sînt așa

dar cifrele. Pînă acum la
Ion VULPE

fSonlifluare în pag. a 2-aJ

ză cu succes, tovarășii , 
•Nicolae Ceaușescu și To
dor ..Jivkov au apreciat, în 
același timp, că economi
ile socialiste în plină dez
voltare ale României ;șî 
Bulgariei oferă mari posi
bilități pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
eolaborării bilaterale — în_ 
deosebi în ce privește ac
centuarea laturilor calita
tive ale acestei colaborări

I ■ l

în pag. a 3-a

FOLOSIREA 
UTILAJELOR 

DE MARE 
PRODUCTIVITATE 

impune o Înalta 
PREGĂTIRE 

TEHNICA. 77.

Programele de posibilități 
să nu rămină Ia stadiul 

de... programe (III)
nerealîzîndu-șl

muncii
,'il-a .sector'll! 111. situa
ția este, aparent, mai de-' 
licată, întrucit producția 
oare trebuiâ extrasă me-.

, caaizat nu s-a realizat 
deci! m proporție de 49

! ia sută. Sectorul înre
gistra. pe luna' septern-

I brie, ’ un mînțiși de 3100 
tone de cărbune Minusul

' la producția ce i trebuia
' extrasă din ' abataje este 

și mai mare, de 4000 de 
tone.

Brigada • 'condusă de
Petre Scrădearm, unul .. _ . ____
dintre .cel mai cunosouți au venit lăcătușii și 
șefi de formație de la încercat să repare 
mina Livezeni, pentru bina. Dar ea n-a 
rezultatele . bune pe care ționat nici luni,

Practic, noi nu
Mircea BIJORESCU

1

71

7.1

I 
i
I

cărbune. 
productivitatea 
cu 1600 kg/post. Iată ce J . 
spunea brigadierul •' l

—- Partea electromeca- ț 
nică-ne-â îngreunat m’ilt» 
activitatea în jiltiraele | 
2—3 luni. Combina a| 
fost mai "tot timpul de-I 
fectă, deși în fiecare du, ‘ 
minică aproape întreaga 
brigadă a venit la revi
zii Și reparații. Dar ce 
folos, că am lucrat fără 
nici un lăcătuș. în sfîrșit, 
duminică 3 octombrie 

i au 
com- | 
func- i 

nici I „ 
7 nu j

I
I* ..
Ii.
Il

le obținea lună de Tună, marți.,, 
a ajuns în situația ca în ... 
septembrie, să rămînfi 7’-----
datoare economiei națio. ---- —— .......
nale cu 2100 tone de 'C'«nftnuara (n jrap. a HJr

«*>* * •

eifeelor.de
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da
la

; Șt

Ju
ries- 

susțl- 
aspec-

acți uni
corn is ia

Elena
Cîrstenoiu, 
Aftanache, 
car, Iolen 
lia* Hering,

ne 
producti- 
,to>

și 
calității 

Comi-

or.
în

la
Badea Beby, nu

comite, eupări — spunea Susan a

LRA. „VÎSCOZA” lupeni

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

mina Vulcan s-au recupej 
rat peste 14 tone profile 
grele, 82,5 lone : profile

Comisia de femei, 
in sprijinul producției 
Din inițiativa . _ . _ . _ _

tului orășenesc al femei- Maghiar, — vin în spri- 
lor. la i.F.A. „Ul_.
Lupeni a avut loc 
schimb de experiență pe

„Rolul comisiei
realizarea 

economice".
purtate cu

tema : „Rolul 
de femei în 
sarcinilor 
Dezbaterile 
acest prilej ău accentuat 
necesitatea și eficiența 
unor acțiuni concrete în. 
treprinse de comisia de 
femei în sprijinul pro
ducției. '

Zilele record în pro
ducție . inițiate lunar de 
comisia de f e m e i, 
arăta președinta aceste
ia, Erna Farkaș, deter
mină rezultate superioa
re în întrecerea munci
toarelor de Ia filatură, 
bobinaj și răsucit pentru 
sporirea producției 
îmbunătățirea 
ace stela, 
sia de femei acordă spri
jin concret reviziilor _ și 
reparațiilor la mașini, 
contribuind astfel la re
ducerea duratei de pu
nere în funcțiune a a- 
cestora, . la eliminarea ' 
stagnărilor. Pe agenda de 
lucru a comisiei de fe
mei sa înscrie ca o prin
cipală preocupare și re
cuperarea firelor de mă
tase, reducerea deșeuri
lor și refolosirea bobine
lor cu defecte la produ
cerea sforii.

Autogospodărirea, 
dinea și disciplina 
producție caracterizează 
întregul colectiv de fe
mei de la Vîscoza Lu-' 
peni. Toate aceste preo-

_______________________

, Vîscoza" jinul producției, al ob- 
un ■ ținerii unor rezultate can

titative, cîț și calitative 
superioarei Desigur, pe 
această linie, ea întregul 
nostru colectiv să devină 
un „model de muncă" se 
cere și din partea comi
siei de femei mal multă 
perseverență și inițiativă 
în finalizarea 
lor propuse de 
de femei.

Prin cele- peste 500 kg 
de hîrtie, 120 kg fier 
vechi, 140 kg plumb co. 
lectate prin munca pa
triotică a femeilor a fost 
posibilă realizarea pla-.

" nul ui economic anual al 
comisiei, ceea ce confir- ■ 
mă responsabilitatea de., 
care dau dovadă femeile 
din fabrică în realizarea 
acțiunilor inițiate în spri
jinul producției.

Și activitatea cultural, 
educativă ocupă un loc 
important în preocupări
le Comisiei de femei. în 
acest sens a fost evoca
tă reușita premieră a 
brigăzii artistice de la 
instalația finisaj textil, 
recent constituită, al că
rui piTgram susținut de 

Andrei, Cristina 
Constantin 

Domnica Te- 
Tamaș, Roza- 
vine în com

pletarea muncii politico, 
educative desfășurate de 
comisia de femei în spri
jinul producției.

Gabriela ANDRAȘ
Lupeni

O inițiativă uitată
De la începutul anului 

pînă în luna septembrie, .inițiativa „Dirigenția muu 
pitorească", pornită chiar din sinul acestui colectiv-, 
de la brigadierul Ion Cojocariu, nu s-a mai aplicat. 
Nu se mai aplică în viață criteriile acestei inițiative? 
Aveam să aflăm că da.

Am ales,, la întâmplare, sectorul II ari minei. Pe 
primele trej zile ale lunii octombrie, „abonații" 
nemotivate Ion Danci, Aurei Dobre, C_d_ .
dăduseră deloc pe la mină. Și culmea, ce făceau...

La o vizită întreprinsă în căminul de nefami- 
Jiști de președintele comitetului de sindicat, tînărul 
Gheorghe Panfin, de asemenea, absentomă-n de pro
fesie, stătea tolănit în pat și mîngîia un... cîine. 
Timp în care ortacii lui munceau în subteran...

lată unde duce „pierderea" pe drum a unor va. 
Io roase inițiative. (M.B.)

mijlocii și ușoare, aproape 
două tone tablă subțire, 
5,4 tone tablă medie și 
groasă, 14,6 tone uleiuri 
uzate, deșeurj de lemn etc. 
De asemenea,. au luat ca
lea combinatelor șiderurgi. 
ce 763 tone fier vechi, 7,5 
tone fontă. 11 tone cupru, 
900 kg aluminiu, 680 kg. 
bronz, 400 kg alamă, .alte 
metale rezultate din pie
sele uzate.

Recondlționărea unor 
piese, iată domeniul in ca.

re și-au relevat priceperea 
meseriașii atelierelor mi- 
noi. Valoarea totală a a- 
cestor operații atinge 
4 937 000 iei, obținîndu-se 
economii de 4 221 000 lei. 
In acest context, al bunei 
gospodăriri, mai merită re., 
levată economia de energie 
electrică — 1739 MWh. 
dar maj există încă deștu, 
ie rezerve nepuse in va

lidare Spre exemplu, con- 
torizarea sectoarelor ar 
indica cu precizie pe cel 
care risipesc energia e- 
lectrică, obținută cu ațitea 
cheltuieli -materiale.

lată așadar, preocupări 
susținute

I
I
I
ii

i
F ''' '

1■■■

Pe șantierul de cons
trucții a noii întreprin. 
derii de fire celulozice 
tip „Vîscoza" din 
peni, lucrările se 
fășoară în ritm 
nut. In imagine,
te de Ia montarea struc
turii de rezistență pen
tru unul din nivelele 
superioare.

Avem reale posibilități pentru 
realizarea pianului acestui trimestru”
cînd am luat măsura de 
a trece planul dc trans
port cu efectivele respec
tive la sectorul de pro
ducție care folosește flu
xul. De arur.m situația 
s-a îmbunătățit simțitor.

Nu am reușit să 
realizăm nici 
vitățile stabilite 
tajele existente.

— De ce ?
— în primul 

torită neasigurării 
timp a materialelor 
pieselor dc schimb nece
sare. Ne lipsesc piesele 
de schimb pentru trans
portoarele cu raclete și 
cu covor de cauciuc, iar 
cînd le primim, de foar
te multe ori sînt de sla
bă calitate. Se schimbă 
des reperele și nu se mai 
potrivesc piesele de 
schimb aduse pentru u- 
blajele în funcțiune. 
Spre exemplu, pentru 

■că nu se poate înlocui 
un pinion, pentru că nu 
se potrivește, sîntem n*- 
voiți să schimbăm între, 
gul reductor. Dacă am 
avea piesele de 6chlmb

— Pînă acum ne-ați 
prezentat deficiențe ea. 
re aParțin altora. Dar
in aprovizionarea cu 
materiale la nivelul în
treprinderii nu 
necazuri ?
— Lipsindu-ne

aveți

să vă cunoaștem păre
rea.
— Media realizărilor 

zilnice a crescut în ulti
ma vreme. Linie de front 
avem la nivelul preve
derilor de plan dar, maj 
spuneam, lipsesc efecti
vele pentru a completa 
formațiile din subteran, 
și a plasa capacitățile de 
producție existente. Cu 
toate acestea avem reale 
posibilități să ne reali
zăm prevederile de plan 
ale trimestrului IV. 
Printr-o coordonare și 
organizare competentă și* 
mai ales eficientă, cu un

a da mai- 
plasează 

brigăzile în abataj, le 
completează în detrimen
tul formațiilor de la apro
vizionare și atunci briga. 
da de la front este obli
gată să-și facă singură 
aprovizionarea. CT altă 
problemă cu care ne-am 

necesare am putea recon. confruntat a fost numă- 
diționa mai multe trans
portoare. Se întîmplă să 
primim -de la furnizor și 
utilaje descompletate. Am 
primit recent 5 transpor
toare fără lanț, iar mo
toarele nu aveau certifi. 
cate de calitate. ,

efec
tivele nu am putut rea
liza o aprovizionare rit
mică.

— Dar materiale a-
veți suficiente ?
— Da. Din acest punct 

de vedere nu avem pro
bleme. Lemnul pe t?are 
îl avem in depozit ne 
ajunge pentru 7 luni. Ne
cazurile pe care le-am a- 
vut cu puțul orb nr. 1 și mai mare sprijin acordat 
auxiliarul nr. 1 (care nu 
întotdeauna au fost pla
sate), ne-au îngreunat, de 
asemenea 
rea formațiilor 
Se întîmplă. și 
tul de des, ca 
din dorința de 
mult cărbune

* ■ % IR

mineresc de la Vulcan, ca- . 
re merită popularizate și 
încurajată, prin diverse 
forme de cointeresare ma. 

Ț terială și morală. In acest 
■ ens, organizațiile de partid, 
de masă și obștești (sindi
cat, O.D.U.S., a femeilor) 
și de tineret au sarcina de 
a mobiliza, pe toți oame
nii' muncii- la realizarea u. 
nor rezultate superioare, 
care să asigure o eficiență 
sporită activității produc
tive, economisirea unor în
semnate valori materiale, 
a fondului de timp și un 
grad mai ridicat de folosi. 

ale colectivului re a forței de muncă.

cu tema „Cunoașterea 
prevederilor Decretul ui
nr. 328/1966". Concursul 
a fost cîștigat de Gavrilă 
Tainaș, conducător 
la autobaza de 
a C.M.V.J.@ PE TEME DE CIR

CULAȚIE, Ieri, la cinema
tograful „Cultural" din 
Lupeni, biroul -Circulație: 
al miliției din' localitate a 
avut o în tîlnire cu 'condu
cătorii auto i 
și amatori de pe raza ora
șului. Cu acest prilej 
fost prezentate' filme 
teme de circulație. Întîlni. pă săpăturile rețelei 
rea s-a încheiat c,u un 
concurs „Cine știe, cîștigă"

auto 
transport.

.trotuarului. Dar prin zona 
respectivă, asfaltul. este 
„presărat" cu denivelări și 
gropi, mare dau de furcă 
conducătorilor auto.

o UN. L 
DE MÎNTUIALA .

c vu în Pbn centrul civic
profesioniști orașului Lupeni.

• OMENIE. Asistenta
- pediatră, Șilviri Nylas, de 

U C R U la cabinetul de pediatrie 
s-a făcut al policlinicii din Petro- 

al șani a găsit, în data de 12 
Despre octombrie, 

ce este vorba ? între se- 
au diul primăriei orașului și 
pe cel al Oficiului poștal, du-.

canalizare au fost „refăcu
te" asfaltul și bordurile

un portmoneu 
uitat de cineva la cabine
tul respectiv în timpul 
orelor de consultație (8— 
13). Păgubașul este așteptat 
de asistenta amintită să-și 
ridice portinoneul. .

Muncitoarea Adria
na Băluță din secția 
bobinat de pe scul 
I.T. Petroșani,

fl
înainte de a așterne

ceste rînduri, am stat. e 
drept, în cumpănă... Cum, 
omul lăudat — nu o dată 
— pentru meritele sale, 
un om bucurîndu-se de 

, respectul celor din jur,, să 
fie în stare de o.- nedori- 
tă întoarcere de. 180 de 
grade ?

• BALUL BOBOCILOR. . jn 
la

Pe.
a

Duminică, la ora 16, 
sala de gimnastică de 
Lieeul industrial din 
troșani, elevii claselor 
XII-a au organizat o sea
ră cultural-distractivă de
numită „Balul bobocilor" 
pentru proaspeții lor co
legi din clasele a IX-a. 
Aceasta a fost o seară de 
neuitat pentru cei mai ti
neri elevi ai liceului.

brigăzilor am putea su
plini efectivele care ne 
1 i psesc.

3. Am intensificat e- 
xecuția lucrărilor de pre. 
gătire la'sectorul Ibl^ca-

' j ..... ’> "“3\?le-
aproape de orizontul de 
bază. Ne-am propus ca • 
în blocul II să punem în 
funcțiune abataje fron
tale care ne vor permite 
să creștem producția pe 
seama sporirii producti. 
vității muncii. Stratul 7 
îl avem pregătit aproape 
integral. Va trebui să 
redistribuim minerii de 
la alte sectoare pentru a 
plasa lucrările din acesț 
strat.

Avem de -fapt asigura
te condițiile necesare re
alizării sarcinilor de plan 
incă de la începutul a- 
nului 1983.

aproviziona-
de lucru.
asta des- 

maiștrii re a ajuns cu ab.

ruil insuficient de artifi
cieri, «jar o vom rezolva 
in curînd.

2. Nu m-am consultat 
în această privință cu 
conducerea întreprinde-

Totuși am dori

Programele de
(Urmare din pag. I)

r
ținere și reparații și-au 
luat retribuția de bază 
iar noi am realizat.,, 
K = 0,7.

Un alt miner de la sec
torul III, Mircea Valaehe, 
s-a plîns că de la 1 oc-

l

dăm cărbune și sîntem 
pontați pentru revizii și 
reparații. — 
merge, dar combina de
loc. Nimeni de la aceas-__  __
tă mină nu este în stare tombrie și pînă "în 5 oc

tombrie n-a primit în a- 
bataj, nici un bandaj,» 
nici o brățară, nici 
strîngător...

Față de această situa
ție, comentariile devin 
de prisos. Pe loc, în plen, 
acolo unde se întâlneau 
brigadierii cu conduce
rea minei, inginerul șef al 
minei a hotărit că Ia 
brigada lui Petru Scră- 
deanu trebuie înlocuită 
combina...

brigăzilor dc la mina Li-

Transportul

să o repare, întrucît e 
unicat în Valea Jiului. 
Azj (7 octombrie — n.n.) 
s-a găsit, așa pe „bîjbîi. 
te", defectul și practic, 
datorită lipsei pieselor 
de schimb ea nu mai 
poate fi reparată. Deci, 
de 2—3 luni de zile noi 
ne chinuim cu ea și nu 
s-a găsit nimeni să 
spună odată că nu se 
Poate repara. în timpul 
acesta echipele de între-

Aceasta este situația 
vezeni. Indiferent de subiectivitatea motivelor in
vocate de brigadieri, de lipsurile din activitatea lor, 
de condițiile obiective care sînt inerente în mine
rit, - conducerea minei, organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., întregul colectiv vor trebui să-și 
conjuge eforturile pentru ca „programele de posi
bilități" să devină realități și mina Livezeni să re
devină întreprinderea de perspectivă pe care s-a 
mizat în calculele privitoare la creșterea producției 
de cărbune, .

un

ne

nu sînt o
Pentru I.C., muncitor la 

l.M. Aninoasa. responsabil 
de scară și președintele fi
nei asociații de locatari 
din cartierul Aeroport, zi. 
ua de joi, 7 octombrie , 
1982, avea să fie o zi pe 
care nu o va uita curînd.

în jurul orei 13 intră în 
unitatea comercială nr. 100 
din Petroșani. „Supărat

iubitorii muzicii și poeziei J 
tinere : sîmbătă, 16 octom- I 
brie, ora 18, Cenalul „Fia- I 

■ căra" condus de poetul
Adrian "
ține o
de muzlc.
troșani. Biletele se distri
buie prin activiștii U.T.C.

, din instituții și ■ întreprin
deri.

Rubrică realizată de
V.S. FENESANU

Păunescu va sus- 
nouă „intimplare" 
ă ’și poezie la Pe.

ș 
i

*
7.

i

scuza

• CENACLUL „FLACĂ
RA", P veste care-i va 
bucura cu siguranță pe.

Al. TATAR

foc" dar... fără nici • uri’ 
motiv o îmbrîncește pe 
I.B. care-și manifestase 
nemulțumirea că soția lui 
I.C, încercase să- cumpere... 
peste rînd ! I.C. nu se dă 
însă „bătut", încalecă pur 
și simplu tejgheaua, spăr- 
gînd vitrină cu picioare
le (?!). După care pleacă 
fără a-și cere măcar scu- 
zc...

Revine după puțin timp, 
ia măsura pentru geamul 
vitrinei, dar sîmbătă 9 oc
tombrie, acesta nu era pus 

’ la loc.
L-am căutat, în diminea

ța zilei de sîmbătă, aca
să... Părea tulburat de ce
le întîmplate. Cu toate a- 
cestea, -vorbele lui „eram 
nervos, la nervj omul ara
tă altfel?!" nu-1 scuză, de 
loc. Fapta lui, prin semni
ficația ei constituie totuși 
s pată rușinoasă pe „por
tretul" ce și l-a 
în decursul . anilor.

făurit -
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Indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCC 
PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ

FOLOSIREA UTILAIELOR DE MARE PRODUCTIVITATE
IMPUNE O ÎNALTĂ PREGĂTIRE TEHNICĂ

y Să luăm toate măsurile și, încă din acest an, să trecem la'pre* 
ț gătirea temeinică, tehnică și profesională a muncitorilor mineri, 
| pentru a mînui utilajele de înaltă productivitate. Același lucru 
| este necesar să facem și în ce privește pregătirea inginerilor, a 

maiștrilor, a tuturor cadrelor din domeniul minier.
Consider că aceasta reprezintă una din cele mai importante 

probleme pentru realizarea programului de dezvoltare a mineritu
lui, pentru că, pînă la urmă, oricît de moderne ar fi utilajele, 
complexele, dacă nu avem oameni care să le mînuiascâ, ele nu 
produc nimic. Deci, hotărîtor sînt tot oamenii, minerii I

Se știe/ datorită condiți- |
Hor di21 subteran, mineri- •
tul a dus lipsă de forță de 
muncă, înregistrîndu-se în 
acest sens fluctuații nedo
rite. în condițiile moderni
zării spectaculoase a bazei 
tehnice din abataje și ga
lerii, ale creșterii număru
lui celor care lucrează în 
cărbune — îndemn al se
cretarului general al părți, 
dului nostru lansat 
prilejul vizitei întreprinse 
în Valea Jiului la începu- 

' tul lunii septembrie — nu 
numai stabilizarea forței 
de muncă se constituie în 
preocupare permanentă, la 
care trebuie să-și conjuge 
eforturile factori diferiți, 
ci și calificarea, ridicarea 
nivelului de pregătire teh
nică a oamenilor muncii 
din întreprinderile miniere. 
Fiindcă, așa cum remarca 
tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu : „Trebuie să în-

- țelegem că meseria de mi
ner a devenit acum o me
serie de înaltă tehnicitate, 
că minerul devine un om 
cu înaltă cultură tehnică".

NICOLAE CEAUSESCU

I
.i-,.-.I
iI
I

i
„ I
cu .I

ț In loc de opt cît cuprinde
i
i«I
rI
i
i
'I

I

Șeful sectorului I de la 
mina Uricani, Vasile Ma
tei '— sector evidențiat în 
calificarea cadrelor — re
vărsa „foc și pară" asupra 
maiștrilor din schimbul 
II. 7.'

N-avem artificieri ?

O parte din membrii formației conduse de minerul Paraschiv Ciurescu de 
la sectorul V al I.M. Vulcan.

Așadar, date fiind re
partiția' neeorespunzâtoa. 
re a absolvenților școlilor 

’ profesionale, ai . treptelor 1 
și a Ii-a liceale, deficitul 
de forță de muncă în mi- |

I i
I

Ăitică, un mânuitor desă- j 
vîrșit -al complicatelor u- • 
tilaje, un om cu înalt nl- I 
vel politic și de cultură, 1 

Cum acționează în a. J 
Ceasta direcție organizați- t 
ile de partid', consiliile oa. , 
menilor muncii, celelalte | 
organizații de masă și • 
obștești, specialiștii îndri- | 
tuiți cu obligații de servi. * 
ciu în acest sens la între- I 
prinderile miniere vecine j 
Bărbăteni și Uricani ? Iată • 
întrebarea la care am 
cercat să răspundem 
această pagină.. încă 
perioadă documentării 
deslușit faptul că, în ceea I 
ce privește atenția acorda, j 
tă calificării oamenilor ; 
muncii, în cele două între- j 
prinderi, există orientări , 
și rezultațe deosebite. Atît | 
de diferite incit merită sâ • 
fie puse „față ir, față*'. i

în-
in 

din 
am

schema, avem 12. Dar unii 
lipsesc nemotivat, alții 
umblă numai în foi de 
boală.

— Cum ați reușit sa ca
lificați atîția meseriași, 
schimbăm noi vorba.

— Am văzut întotdeau
na perspectiva,' in funcție 
de complexitatea sarcini
lor viitoare și de nivelul 
ridicat al mecanizării 
crărilor din subteran, . am 
dus o intensă muncă 
lămurire în rîndul necalifi- 
caților și am selectat tot 
mai mulți dintre ei pentru 
meseriile de miner, elec
trician etc.

Orientare justă, după 
părerea noastră — a cali
fica forța de muncă pro
prie, care suportă însă u- 
nele amendamente. Numă
rul celor calificați con
tează, într-adevăr, dar. de
terminante rămîn nivelul 
pregătirii profesionale și, 
nu în ultimul rînd, profi
lul moral al viitorilor me
seriași din subterani Fi
indcă aricit de bine pregă
tit ar fi un miner sau e- 
lectrician, dacă nu se în-, 
cadrează în rigorile disci
plinei. dacă ignor’d efortu
rile fertile ale ortacilor, 
zestrea sa de cunoștințe și 
deprinderi profesionale nu 
va servi societății, dimpo
trivă, prin nefolosire, va 
dijmîii rezultatele colec
tivului de muncă.

lu

de

nerit, calea cea mai și-
gură pentru pregătirea
cadrelor necesare mînuirii 
complexelor și celorlalte 
utilaje miniere este califi- 
carea prin școlile de pro
fil ale întreprinderilor mi
niere. Acțiune care presu. 
pune o prealabilă și rigu
roasa selecție a canei idați- 
lor (în ceea ce privește ap
titudinile și spiritul de 
disciplină), asigurarea u- 
nor condiții propice pen
tru desfășurarea procesu
lui de învățămînt, înca
drarea promptă a absol
venților în colective vred
nice de meseriași, pentru 
a-și desăyîrșl cunoștințele 
și a contribui cu toată 
capacitatea lor creatoare 
la creșterea producției de 
cărbune. Calificarea cadre
lor, iată deci un domeniu 
care trebuie urmărit cu 
-toată atenția de consiliile 
oamenilor muncii din în- 

' treprinderile miniere, pen
tru a se stabili toate mă
surile necesare, asigură
rii îmbunătățirii nivelu
lui de pregătire tehnică a 
minerilor și a celorlalți 
meseriași din subteran, a- 
coperirii necesarului de 
forță calificată de muncă 
în abataje, în lucrările de 
pregătiri și investiții, de
terminante pentru spori
rea producției de cărbune, 
pentru . asigurarea mai de- 

!vreme a independenței e- 
nergetice a patriei noastre.

Inginerul șef..al IM. Băr
băteni, Mitică Nicolescu, 
ne aduce la cunoștință mă. 
șurile luate în ultima pe
rioadă de timp pentru ca . vulcanizatori. Nu 

candidați pentru 
de electricieni, 
vea nevoie de 
artificieri.

— Efectivul, 
seamă situația 
luni — 
oameni.

școala de calificare să-și 
desfășoare în bune condiții 
activitatea. Cît privește 
forța calificată de muncă...

— O avem asigurată. Ba 
chiar întîlnim mulți mi
neri policalificați.. Astfel, 

proaspătul maistru Glieor- 
ghe Onofrei ______ 
și- a 
pînă 
nu mai pu
țin de 6 me
serii.
- Veți 

traduce 
stratul 13

— La montare-vor părți, 
cip-r. maistrul Grigore Po
pescu, alți doi lăcătuși, ca
re au lucrat cu «n astfel 
de complex la Vulcan. Pe 
fiecare schimb, membrii 

. brigăzii vor fi instruiți în
că din fază de montare.

Ni s-a părut cam puțin 
pentru cunoașterea în pro
funzime a complicatului 
utilaj, am stăruit însă 
supra întrebării dacă 
xistă meserii deficitare 
ca efective, răspunsul l-am 
primit din partea ingine
rului șef electromecanic 
Mareei Totnoiu.-șl,’ respec
tiv, contabilului „șef Victor 
Răgușitu.

— Avem lipsă de elec
tricieni de mină, mai ales 
în cadrul sectoarelor III 
și IV. Prin repartiție, a- 
nul acesta ne-au sosit doar 
doi sau trei. Pentru cursu-

însușit 
acum

in-
in

1

ri-le de mineri nu toți va
gonetarii îndeplinesc con
dițiile de studii prevăzute. 
De asemenea, nu găsim 

există 
clasele 

mai a. 
stri și

; luăm
pe 

e depășit cu
Se înregistrează

nouă
14

CALIFICARE,
DE DRAGUL CALIFICĂRII?

Ia mină, colectivul de lec
tori : cuprinde doar... un 
inginer și 7 subingineri. în 

. eataleagele claselor sînt 
înregistrate doar absențe
le, calitatea pregătirii nu 

' poate fi evidențiată întrii- 
‘ cîț nu există... foi matri- 
ieofe. ț: ș1"* :' , 7 ?• f

— Lectorii își țin sin
guri evidența. Nu avem, 
nici măcar certificate de ' 
absolvire. Ultima soluție 

________ ■ ■' oferită de la 
coxnuinat 
îți fa<:i gea
mantanul 
dacă vrei 
ploma, 
duci după
la... Cîmpi- 

avem săli de

Ș» 
di- 
te 
ea

a- 
e-

depășiri la suprafață, în a- 
reliere,. dar în cărbune 
realizăm zilnic 350—375 
posturi, In loc de 420—450. 
Al mai fi necesari 5—6 
artificieri..

Inginera Marineîa Voi- 
■ nea, responsabila compar, 

timentului de învățămînt, 
din cadrul •servVdui ui 
Pl R, evidențiază activita
tea școlii de calificare — 
în prezent funcționează 
două cursuri pentru, mi
neri și mecanici de mașini* 
și utilaje (92 de cursanți). 
De la începutul anului au 
fost calificați 28 lăcătuși, 
30 electricieni, 27 mineri, 
7 sudori și\ 4 sondori. A- 
nul trecut, cursul de arti
ficieri a dat 7 absolvenți, 
dar 3 erau șefi de briga- - 
dă. Se impun relevate cî- 
teva aspecte care grevează 
asupra îlivelului de pre
gătire a viitorilor mese
riași. Din . 21 de ingineri 
și 28 subingineri încadrați

na (?!), Nu
clasă:‘corespunzătoare. Ma
nuale există doar pentru 
viitorii mineri. Nu avem 
rn-xicrial didactic. Unii lec
tori lipsesc de la ore.

Sinceritate dezarmantă, 
care nu ajută însă la îm
bunătățirea procesului de 
învățămînt. La Bărbăteni 
in doi ani s-au schimbat 
patru . responsabili cu în- 
vățămîntul. Nefiind con
trolați, unii lectori se pre. 
zintă cînd vor la cursuri. 
Spre exemplu, vineri, 1 oc
tombrie, subinginerii Va
sile Condoiu și loan Ga- 
vrilă au... chiulit, dar poa
te că au încasat banii cu- 
veniți pentru ore. Ca un 
corolar al neîmplinirilor, 
nu toți absolvenții sînt în
cadrați in noua meserie, 
de fapt o evidență în acest 
sens lipsește. Așadar, se 
face calificarea forței de 
muncă, doar de dragul... 
calificării 7

Doi muncitori ai echipei de reparații locomotive 
Diesel de mină condusă de Ferencz Martin de Ia sec
torul XII transport al I.M. Vulcan.

- » - '_________________________________ _—
Pagină redactată de Ion VULPE 
Ilustrația; Ștefan NEMECSEK

La I.M. Uricani au fost 
repartizați în acest an doar 
15 absolvenți ai școlilor 
profesionale, ai treptelor 
I și 11 liceale. Necesarul 
de mineri (134;, mecanici 
de mașini și utiiaje (50). 
prelucrători prin așchie- 
re (2), electricieni (3), mai 
puțin electromecanici (14). 
se asigură însă prin școa
la de calificare a între
prinderii, există aici o 
bună experiență care me
rită împărtășită. Astfel, 

I în acest an au ajuns sau 
urmează să ajungă 44 me
canici da mașini și Utilaj, 
50 de electricieni de mi
nă, 30 de alți meseriași 
(artificieri). La mineri s-au 
înscris 140 de vagonetari, 
dar au rănîas 105.

— în urniă cu vreo doi 
ant, rd’ se destăinuie sing. 
Ghe'rgbe Mcxer. respon
sabil ai compar timentu
lui de învățămînt. am a- 
vut necazuri cu dci lectori, 
care făceau lecțiile in,., 
contmr.acie. în urma dis

cuțiile r purtate la comite
tul de partid, s-a hotărît 
ca o comisie de, calificare 
să-și trăiască eu adevărat 
viața..; să asigure selecția 
candidaților, buna desfă„ 
șurare a cursurilor. Avem 
două săli, ar mai trebui 
una ; există manuale și

ția, cele mai bune rezul
tate s-au obținut Ia see- 
toarele I, II. și 1IL Cursu
rile se desfășoară de două 
ori pe săptămînă, diminea
ța pentru schimburile IV 
și II, respectiv după amia
ză pentru celelalte schim
buri. Se prezintă destui

Roadele preocupării 
anticipează perspectiva
material didactic pentru 
toate meseriile. Avem ma
chete, planșe, hărți, apa
rat de proiecție, 1 epidia- 
scop. Comisia respectivă, 
care cuprinde secretarul de 
partid, președintele de 
sindicat, reprezentanți ai 
conducerii minei, asigură 
totodată numirea celor mai 
buni •lectori — în prezent 
9 ingineri și 2 subingineri. 
în ceea ce privește selec-

candidați pentru meseri
ile care ar putea fi defici
tare în-.perspectivă. La . e- 
leciricicn’: s-au dovedit pre
gătiți mult mrl mulți can
didați decît locurile pro
gramate. în ceje din urmă, 
comisia a decis să supli
menteze numărul locuri
lor cu 20 de cursanți, a- 
vîndu-se îfl vedere necesi
tățile mecanizării comple

xe,de -întreținere și repa- 
iații a utilajelor de. înaltă 
tehnicitate. Toți voi’ munci 
în subteran ; prin cursuri
le de perfecționare și po
licalificare își vor îmbogăți 
cunoștințele» .

Ar fi rezolvat*" pro- 
blom iț cadrelor calificate, 
mina Uricani dacă se mul
țumea să primească prin 
reparțiție doar trei meca
nici de mașini și utilaj, doi 
electricieni, patru elec
tromecanici și 26 .de aiți 
meseriași’? Desigur că nu. 
Acționînd. in consens cu 
dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnice, organi
zația de partid, consiliul 
oamenilor muncii au reu
șit să acopere necesarul 
de forță calificată de .mun
că, luînd în seamă și pers
pectiva. Iată deci un e- 
xemplu demn de urmat șî 
de celelalte colective .mi
nerești ca și ale întreprin
derilor de alt profil din 
Valea Jiului.
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în R. P. Bulgaria
me^mentoțj

16,00
16,05

TV

protocolară
Plecarea din Capitală

(Urmare din pag. I)

FILME

Marți 
varășul 
secretar 
dulaj

după-amiază, to-
Nicolae Ceaușescu, 
general al Parti- 
fiomunist Român,

președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășa. Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 
Politic Exesijtiy al Comite- 
tal al Centra] al Partidu
lui Comunist Român, prim 
vioeprim-ministru al gu
vernului, au făcut o vizi
tă protocolară tovarășului 
Tedor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con. 
slliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.,

rea de partid și de stat, 
precuni și de membri ai 
G.(?. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și guvernu
lui, conducători de institu
ții centrale și organizații 
obștești. -Tovarășii din 
conducerea de partid și de

stat au venit împreună cu 
soțiilel <

Erau prezenți, de ase
menea, numeroși locui
tori ai. Capitalei, care a« 
tacuț o entuziastă mani
festare de dragoste și sti
mă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură aclamați
ilor și uralelor bucurește- 
nilor veniți să-i conducă.

La scara avionului, un 
grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei 'Elena Ceaușescu.

La ora 10,10, aeronava 
prezidențială a decolat.

PETROȘANI — 
iembrie: Bunul 
vecin Sam, I-Il ; 
rea : Amintiri.

t No.
meu
Uni

LONEA: P a-sărea 
foc spațială.

de

ANINOASA; Con- 
ccdiul pe malul mării.

(Urmare din pag. t)

1
începerea convorbirilor oficiale

și Partidul Comunist Bu 
gar pentru 1 
în viață a hotărîrilor 
greșului al XII-lea 
P.C.R. și, respectiv, 
greșului al XII-lea 
P.C.B. S a subliniat 
desfășurarea cu succes 
construcției socialiste 
cele două țări reprezintă 
o contribuție Ia întărirea 
forțelor socialismului, la 
cauza păcii și progresului.

Convorbirile se desfă
șoară intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, de deplină

VULCAN — Luceafă 
rut; Prietenii.

Telex.
Școala contempo. 
rană.
Tragerea prono. 
expres.
Viața culturală. 
Universul femei
le r.
1061 de seri, 
închiderea pro
gramului 
Teleju? nai.
Actualitatea eco
nomică.

20,3.5 'Dialogul faptelor.
20,55 Film' artistic : AI 

patrulea stol. Pre
mieră TV. Pro
ducție a Casei de 
filme Unu,

22,20 Telejurnal.
(Urmare din pag. J)

cooperări reciproc avan-
tajoase —, eeea ce cores
punde intereselor funda
mentale ale seler două po
poare, servește cauzei so- 

î clallsmulal, păcii și pro
gresului îa lume. în acest 
sens, a fost reafirmată ho. 
tărîrea comună de a acțio
na pentru valorificarea su
perioară a posibilităților e- 
xistente în domeniul dez
voltării colaborării într-c 
serie de ramuri Importan. 
te cum sînt metalurgia — 
îndeosebi a producției de 
oțeluri speciale — electro-

nica, construcția ae ma
șini, agricultura și in alte 
ramuri de interes comun. 
S-a indicat ca membrii ce
lor două delegații, orga
nele de resort din cele 
două țări să analizeze a- 
eeste posibilități și să le 
flaalizeze în convenții 
concrete de colaborare și 
cooperat â te producție.

în confirmare, cei 
conducă’ ș-V’: de partid 

■da stat infarmat
esprec asupra
construcției socialiste 
Remania și Bulgaria, 
sttl'vității desfășurate 
Pai; ’ - - • • -

doi 
Și 

re- 
. mersului 

în 
a de înțelegere și stimă recipro. 

rddui Comunist Rdriiân

Ceremonia sosirii

16,35
17,00

UR1CANI . Legenda 
lui Ci un Hian, I-II.

transpunerea
Con- 

al
Con

LUPEN1 — Cultural:
Apărarea siciliană.

ÎNCADREAZĂ URMĂTOARELE CATEGORII

și cazare
pentru

varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun 
venit „Vă primim, stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stimată tovară
șă Elena Ceaușescu — a 
spus primarul — ca pe cel 
mai dragi oaspeți ai noș
tri, Vă dorim o vizită 
plăcuță șl rodnică, în fo- 
ics-.il prieteniei noastre cu 
vechi și ădînci rădăcini în 
isterie. Vom face totul ca 
»ă vă simțiți cît mai blneî“.

.Semn al celei lnai.calde, 
ospitalități, un grup de 
tineri îmbrăcați în port

tovarășul Todor Jivkov. 
Cei doi conducători și-au 
strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu priete
nie, manifestîndu-și deo- 
sebita satisfacție pentru 
prilejul de a se reîntîlni. 
Tovarășul Todor Jivkov 
a urat, de asemenea, > un 
călduros bun venit tovară
șei Elena Ceaușescu.

Pionieri bulgari și ro
mâni — copii ai membri
lor ambasadei noastre, la 
Sofia — au oferit cU e- 
m.oție și dragoste tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu. 
frumoase buchete de garoa
fe roșii, în semn de bun 
sosit pe pămîntul Bulga
riei

Secretarul general al 
partidului, președintele 
~ . ........ , tovarășul
Nicolae Ceaușescu, însoțit

e nouă și valoroasă contri
buția la dezvoltarea și a- 
dînsirea pa mai departe a 
relațiilar trainice dintre 
Partid sl Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Bulga
ria, în folosul operei de 
făurire a soli orînduiri In 
cele două țâri, al cauzei 
generale' a socialismului și 
păcii.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul din So
fia, împodobit festiv în 
cinstea solilor poporului 
român.

Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele ce
lor doi conducători de . ,
partid si de stat, încadra- Republicii,

- - - Nicolae Cfaușțcvu, rusvții.
de tovarășul Todor Jivkov, 
trece în revistă garda 
militară, care prezintă o- 
norul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări. In semn de salut se 
trag 21 salve de artilerie.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușesotț, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezen- 
ta te persoanele

te de drapelele de 
ale Republicii 
România și

stat 
Socialiste 

Republicii 
Populare Bulgaria. Pe o 

' inare pancartă, era înscri
să, în limbile română și 
bulgară, urarea „Bine ați 
venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu!11.;"; ; ; ; ■ v're-'

La o-rirerîiea din avion, 
tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
.Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură de

Depunerea unei 
coroane de flori .

, ' Tovarășul N i c o l a e .
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a depus, marți după-a
miază, e coroană de flori 
la Mausoleul lui Gheorghi 
Dimitrov.

oficiale

âmbasado- 
Sofia. Pe- 
ambasadp- 
BuCurești, sudori

DE PERSONAL ;

bulgarc venite in iutimpi- 
nare.

Era de față 
rul României la 
tre Duminică, și 
rul Bulgariei ia 

rTodor Stoicev,
Pe aeroport domnește » 

atmosferă sărbătorească, 
pe fondul căreia începe vi
zita în Republica Populară 
Bulgaria a conducătorului 
partidului și statului nos
tru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena ■ 
Ceaușc-ccu și tovarășul To
dor Jivkov iau loc intr-o 
mașină escortată de moto, 
cicliști. Mulțimea, prezentă național, invită pe'solii po
pe aeroport îi aclamă în
delung. ovaționează neîn
trerupt pentru prietenia 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. "::

Aceeași atmosferă entu
ziastă, de- sărbătoare, s-a 
regăsit pe întregul traseu 
ce leagă aeroportul de re
ședința oficială.

Un moment emoționant 
ia „Podul Vulturilor1*, ce 
marchează, simbolic, gra
nița vechiului oraș. Aici,, 
municipalitatea capitalei, 
mii de locuitori șl Sofiei 
fac- o pr’iinire emoționantă' 
rnalților oaspeți români.

Primarul orașului, Peter 
Mejdurecikl, adresează to

porului român să guste din 
punea și vinul ce rodesc 
pe pămîntul Bulgariei 
prietene. O nouă oprire în 
fața noului și impunătoru
lui Palat al culturii. Un 
grup da tineri, !n salopete 
de lucru, aduce tovarășu
lui Nir.<-ac Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
salutul comunist. frățesc, 
al clasei muncitoare 
Sofia.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu a răspuns 
prietenie : 
moționali te 
intîmpinat 
ospitalierei 
g”,ro.

d in

dogar
mecanici agricoli
mecanici auto, posesori de permise de

■ ■ ■. ■ \ cC'Cci Ș-V— • ■ CC: :

conducere pentru autovehicule cu remorcă
• fochiști, posesori de autorizații pentru 

cazane de joasă și medie presiune >n
<> Absolvenți ai liceului economic treapta 

I, profil de alimentație publică, pentru cabana 
Rusu.

*

1 a e 
cti 

manifestărilor e- 
eu care, a fost 
de populația 

i capitale 7. bul-

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani

recrutează absolvenți a 10 clase, pînă la 19 ani 
pentru calificare, prin ucenicie la locul de 

; ’ muncă, în meseriile :
—t tinichigiu industrial

Di neu oficial
Tovarășul N i c 

C t;aușescu, secreia r 
ral, al Partidului Comunist 
Român, președîhtSTțf Re- 
pubiicii. Socialiste Roma
ns i tovarășa Elena 

, Ceaușescu, au participat, 
mărfi,-la un dineu oficial

ol a e
gene-

Njchița' Stâneseu. 
testarea s-a buctirat 
succes.

—- timplar

oferit în onoarea lor de 
tovarășui Todor Jivkov, se. 
ureti r general al Comite
tului Centra) al Partidului 
Comunist B ulga r, președ i n - 
tele Consiliului de Stat al 
Republicii, Populare Bul
garia .7. 7';Ș.7

fn timpul dineului, des
fășurat intr-o ambianță 
cordială, prietenească, 
varășii Todor Jivkov 
Nicolae Ceaușescu au 
tit- toasturi, urmărite
deosebit interes și subli
mate cu aplauze de cei 
prezenți.

Mani- 
de

te-
și 

ros- 
CU

— croitor
— confî^eținner încălțănuiite

— blana r
și absolvenți a 8 și 10 clase pentru calificare, 
prin cursuri de calificare la locul de muncă, 

în meseriile ;

— electrician constructor

LA BIBLIOTECA BI
BLICA din Ottawa a 
vet loc. o seara de ; 
românească organizată de 
Asociația scriitorilor fra-n? 
cotoni din Ottawa. Lupă 
o prezentare succintă a 
literaturii române. poetul 
canadian Jean-Paul Tru
dei a recitat versuri de E- 
mînescu, Blaga, .Arghezi,

ȘOMAJUL în' rindul 
populației de culoare din 
S.U A. a ajuns în luna 
septembrie la nivelul, re-a-

,P°®zje cord de 20,2 la sută, ce de
pășește de . două crimedia 
pe țară. Rata ridicată a 
șomajului ir. '-indub negri
lor americani este In pre
zent mai mure -decît 
din perioada marii depre
siuni economice din ' anii

'30, cinci re-ra de 
sută.

DUPĂ CUM 
MEAZA .agenția 
ted Press, de la 
de artă naționala 
au fost 
semnate de 
Picasso, Van 
guin și. Gpya.- Valoarea to
nală a - acestor pînze -a fost... 
estimată la. 3,5 milioane 
dolari;':. :2 re-’-re

19,9 la la Viena. costul servicii, 
către populație a fost 
luna septembrie cu 4,9 
sută mal mare decît in 
cec ași perioadă a

INFOK-
Associa- 
galeriile 
din Oslo 

furate opt pînze 
Rembrandt, 

Gogh. Gau-

lor 
in 
la
a- 

anului
1981. Se menționează că 
prețul chiriilor a fost 
majorat cu 10 la sută, iar 
asistența, medicală cu 6.8 

"la; șutai.

CONFORM STATISTI
CII,OR oficiale difuzate

— tinichigiu industrial
— vulcanizator
— timplai manual
— tăietor geam
— ceaprazar șepcar
— blana r

confectioner încălțăminte
— tăbăcii r

— zugrav vopsitor
relații suplimentare la biroui per-Midi al • co
operativei „Unirea", telefon 42761,

•EDACFm Si ADMlNlSTRMifc r Fetrosnni rtr. N. Bâicescu -2, telefoane «16 62 (secretariat}, 416 63, 4 2(61 (secții). TIPARUL Tipografic Petroșani, str. N. Bâicescu - 2.


