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La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere —- 

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

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu ' tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au 
înapoiat joi seara, în Ca
pitala, după vizita oficială 
de prietenie pe care au 
făcut-o în Republica Popu
lară Bulgaria, Ia invitația 
tovarășului T’odor Jivkov, 
secretar general al Corni- 
telului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre- 

’ședințele^ Consiliului de

Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut 
loo la aeroportul Oto- 
peni. Deasupra salonului 
oficial, erau arborate dra
pelele partidului și statu- 
jui. care încadrau portre
tul tovarășului 
Ceaușescu.

La sosire,

Nicolae

tovarășul 
Nicblae Ceaușescu și teva.

- rășa Elenă Ceaușescu au 
foșt salutați de tovară
șii Constantin păsâălescu. 
Ștefan Voitec, de alți to-

Convorbiri oficiale

varăși tTîn conducerea de 
partid și de stat. ’ ■ '
■ Pe aeroport se aflau, de 
asemenea, numeroși locui, 
tori ai Capitalei, care au 
întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 

1 cu multă bucurie și Însu
flețire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifas» 
tarilor pline de căldură 
ale bueureștenilor veniți 
să-i întâmpine.

3rȘ ■!

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

2. Cu ce rezultate veți înche-

ia ultimul trimestru?
3. Ce măsuri întreprindeți 

pentru 
primele

realizarea planului din 
zile ale lui 1983 ?

J
Azi, răspunde IOSIF GURAN președintele......... comitetului sindicatului și

vicepreședintele c.o.m. de Ia I M. Aninoasa

„Cauzele nerealizărilor sînt de 
natură tehnico-organizatorică“ 
1. Cauzele principale a-

le nerealizărilor producției 
fizice ța I.M, Aninoasa 

tehnico- 
Concreti- 

zînd pe* fiecare sector în 
parte, problemele cu care 
se confruntă, trebuie spus 
că sectorul I, cu- cea mai 

^ .importantă capacitate pro
ductivă, nu și-a realizat 
s u-einile în ultima v^me, 
deși înregistra substanția
le depășiri in primele luni 
ale anului, din cauza apa
riției unor fenomene de 
autoșerlndere a cărbune
lui _ . sectorul II, în a- 
< î?astă ‘ lună, au fost crea
te condiții de realizare: a 
planului, cu excepția pro
blemelor vechi nerezolva
te privind evacuarea rit
mică. a cărbunelui. „Daca 
avem goale, putem produ
ce și peste plan“, spunea 
cu prilejul unei recente a. 
nalize șeful de brigadă 
Gheorghe Munteanu, 
acest sector. Am’ fost 
locul 
zii și 
că 
dar i 
în t: ar.sport el nu se e- 
vacuează la timp. La sec
torul 111, realizările conti
nuă să fie grevate de în. 
tirzicrea atingerii produc.

fizice ța 
sînt de natură 
organizatorică.

din 
la 

de muncă al brigă- 
i am constatat pe viu 

s« produce cărbune, 
d;n cauza greutăților

Im

v

al.
Ro-

Repu-

ției planificate într-un pentru transportoare,
nou abataj dotat cu corn- timp ce se ridică probie-
plex mecanizat de susți- .....................
nere și tăiere din stratul 
13, unde sînt, de aseme
nea, foarte mari probleme 
în transport. Și la sectorul 
IV, silozul colector de căiu 
bune stă uneori plin fără 
ca producția să poată fi 
evacuată. Șînt serioase 
probleme de asigurare cu 
piese de schimb, îndeosebi

în

me și cu linia de front. 
La sectorul V, profilat în

- special pe lucrări de pre-. 
gătire, sînt în curs uncie 
acțiuni pentru mărirea vi. 
tezelor de avansare, in-

’ Secretarul general 
Partidului Comunist 
mân, președintele 
blicii Socialiste România, 
tovarășul Ni o o 1 a e 
Ceaușescu, s-a întâlnit, în 
cursul dimineții de joi, cu 
secretarul general al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov. Cu 
acest prilej, cei doi. con
ducători de partid și de 
stat au examinat un cerc, 
larg de probleme ale ac
tualității politice interna
ționale, Un loc important

în cadrul7 ou vorbi oilor 
a fost acordat prdblemelor 
din Balcani, transformării 
acestei regiuni într-o zonă 
a bunei vecinătăți, o zonă 
a înțelegerii și păcii, lip
sită de arme nucleare.

în timpul convorbirii
s-a subliniat
României și. Bulgariei de 
a acționa și pe mai depar. 
te, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu forțele 

u progresiste antiimperlalis.
te și iubitoare de pace de 
pretutindeni pentru conti
nuarea procesului destin
derii, pentru adoptarea u.- 
nor măsuri eficiente de (Continuare în pag. a 4-a)

nu- 
se< 
în 

kt-

hotărîrea

dezarmare  1 și, . in primul 
rînd de dezarmare 
cieară, pentru pace, 
curitate și colaborare 
Europa și în întreaga
me.z/'p . .

întâlnirea s-a desfășurat , 
într-o atmosferă de cor, 
dialitate, de caldă prieten , 
nie și stimă reciprocă,

•a
Joi după amiază, la Sp- 7 

fia, s-au încheiat convor
birile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre.

' tar general al Partidului

Colectivul ' sectorului 
V de Ia I.M. Lupeni, 
raportează depășirea 
'sarcinilor de plan, la zi,

»

■ - w

Interviu realizat de 
Anton HOFFMAN

■(Continuare in pag,a 2-a)

la producția fizică 
cărbune cocsificabil 
peste 10 500 tone 
cărbune. In imagine, 
brigada condusă de mi
nerul Vasile Rusu.

of<*to6fc4«â de, am* ființa mute/iea^ca I

Ceea ce se cîștigă la cenușă, 
umiditate!

1 5
'7.;

'O'i.7to-i II

se pierde la...
Pentru colectivul - mi

nei Vulcan pe măsură ce 
trec lunile, rezultatele 
obținute la capitolul ,,CA. 
LITATEA CĂRBUNE
LUI" sînt din ce în ce 
mai bune. Chiar dacă în 
comparație cu media pri
melor nouă tufti din 1981, 
media din 1982 este - pu
tui.,. superioară : 41,7 fa
ță de 41,0 Uși chiar dacă 

/totalul penalizărilor 
anul trecut, pentru 
eași perioadă, 'este

l
i

ențiunea din ra
portul scris către 

; t șeful secției este 
! lapidară: „sonda 6759 a 

pornit forajul la 1 oc- 
. tombrie 1982“, Dincolo 

de aceasta ș$ află insă 
oamenii, autorii unui ' a- 
devărat record. Grigore
Cevală, inginerul șef al 
secției „Valea Jiului“ a 
întreprinderii de pros- 

. pec.țiuni^și explorări geo
logice — Deva, ne-a vor. 
bit pe scurt despre son
dorii clin brigada de 
(1759. Era grăbit Să 
ce pe teren, mereu 
eum îl știu de altfel de 
ani de zile, om dl fapte
lor, zgircit la vorbe, dar 
priceput in ale meseriei.

glteu îndeaproape Jorașul. 
Garnitura ,tocmai fusese 
introdusă la puț. In pe
rioada) cit se fora, poda
rul și sondorul din tură 
aveau citeva clipe de ră.

Cueăilă și. Ion Zavelcă 
dovedesc- acg'edși hărni
cie. 'Oamenii din brigada 
mea, ne spune cu mân
drie șeful de brigadă Ti
tu Pbp.escii, sîpt toți de

însemnări de reporter

la 
ple- 
așa

gaz, dar nu stăteau de
geaba. „La o sondă tot 
mereu mai este cite ce
va de făcutr— ne spune 

Gheorghe 
oamenii 
de felul 

care își organizează 
munca depind realiză
rile întregului

sondorul . șef 
Avrămescu, iar 
mei înțeleg că 
iii

nădejde, conștienți că de. 
ei depinde realizarea pla
nului de foraj, a unor 
eîștiguri suplimentare 
față de retribuția de ba.

prograrnată în eîmpul 
minier f’etrila Șuti, cu 
sonda '6763, intr-un timp 
record, Forajul a iti.ee put 
la 23 iunie a.e. și s-a ier. 

la' 14 septembrie, 
constă recordul ? 
lunar de foraj, 
cu gradul de tă- 

rocilor din zonă,

ar ceea ce 
spune direct șeful 
de brigadă,

nu ne

minat 
în ăe 
Planul 
corelat
i ie a
prevede 175șml. : Pentru 
atingerea formațiunii ge_ 
ologice ele bază, dirt cul- 

. cușul ultimului strat de 
cărbune fțrebuiau forați 
peste 900 ' ml, Prin- buna 
organizare a aprovizio
nării eu materiale, a lu
crului pe schimburi, dar 
îndeosebi datorită . hăr-

Viorel STRAI'Ț

.circuitul plinelor, 
siffcarea controalelor 
subteran, la locurile 
muncă... cu scopul de 
Urmări cum sd :■ face ale- ( 
gerea sterilului în âbața-A 
je — sînt niăsui’i. concj'c-I 
te care prin traducerea 1 
lor în fapte și-au arătat I 
roadele pe graficul evp- J 
luției indicâtorului de I 
cenușă. Cifrele vorbesc j 
dealtfel'prin „graiul” lor: , 
aprilie — 42,6 la sută; | 
mai 42,5,: iunie*.'j40,1, IU- < ' 
he 4Qr0. august (o exeep- | 
țîe.!) — 40,1 și septem- 
brie— 38,3. în. c ondițiile I 
în care' procentul: adniiș J1 
este de 40,0 la sută.. •

Aparent foarte -bine și-J 
ne-am așteptat ca și ■ (e- ‘ 
ventu.ala) cifră a penali- î 
zărilor să confirme prin- , 
tr-o cifra... foarte mică ! i 
Surpriză însă : în iunie, ., 
mina Vulcan a .fost pena-" I 
Uzata cu 3050 tone, în « 
riilie cu 1491, în august | 
cu 1456. Abia in septem. ’ 
brie bonificațiile iau lo- I

: H 1"32 J 
tone !

Dorind să aflăm sursa [ 
..enigmei-', văzînd cifrele • 
de la umiditate, în me-I 
die 9.7 la sută (admis ! 
fiind 8,5 la sută) cerem ’

din
ace- 
rnâi, 

mie Ț 41 498 tone față de 
. 45.254 tone ! i

Ce ne îndreptățește să 
- afirmăm totuși, .că semne 

bune are anul... ce vine? 
Faptul că< urmare'a li
nei ședințe a c.o.m, care 

I a avut loc in luna apfi-l 
, lie — consacrată proble- 
i. mei calității cărbunelui,' 
, măsurile revizuite și sta. 
| ; biiite cu acel prilej s-aii 
i bucurat în continuare de 
| mai multă atenție decît
• înainte. 
I Răspunderea eu ca’c
• au acționat începînd din cui penalizărilor
I luna aprilie, comisia de 
J. , calitate, factorii de cbn- 
| 'ducere a : minei și mun- 
| citării s-a regăsit ulte- 
, '' rior. firesc,' în rezultatele 
| mult schimbate . în bine. 
> Efectuarea cu maximă 
| responsabilitate, i
• ritate si mai ales efiei<șn-,:
I ță a probelor, de
' zibil, la orizontul

inten-
în 
de 

a

rtlokn: Alexandru TATAR J
șist vi- 1 ș .. ț,
480, în (Continuare în pag. a 2 a

I 
i

•* ’ 7

colectiv, 
în celelalte ture de ser
viciu, sondorii și podarii 

• din echipele conduse de 
Vdsile SăUau, Aristică

aflăm 
din relatările șefului co- 

/ordonator al secției, ing. 
George Negescu. Briga
da condusă deTiltt Po- (Continuare în pan. a 2-a)
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Rîndurile partidului — împrospătate 
cu tineri de nădejde, 

cu înaltă ținută tnoral-profesională
Atelierul de reparații 

electrice Varnița. Un co
lectiv -restrlns Ca număr, 
dar cu rezultate .foarte 
bune pe toate planurile 
activității. Prestigiul de 
care se bucură toți oa
menii de aici, se află în 
relație directă cu prin
cipiile’ 
ța Și activitatea 
zației de partid, 
rar comuniștilor.

Datele despre 
în care organizația 
partid de le atelierul 
de reparații electrice Var. 
niț'a acționează pentru 
creșterea numărului mem
brilor de partid, date 
furnizate de . 
organizației de 
Viorica 
credem,

— Și 
vitatea 
partid 
foarte bune condiții. Din 
șapte primiri cîte au fost- 
preconizate, șase tineri

. au fost deja primiți. Este 
vorba de tineri 
buni dintre care 
minți pe Elvira 
laeob Oprean, 
Androne, Virgil 
trică. Cum s-a procedat 
cu ei ? încă de anul tre
cut au fost repartizați la 
formații de lucru foarte 
bune, în grija unor co
muniști de’nădejde, care 
au avut sarcina de a-i 
pregăti.

— Puteți numi cîțiva 
dintre acești comuniști 
care sprijină concret și 
permanent primirea 
partid a tinerilor ?

să nu, - Cornul putem avea încredere în 
Ioan Beroea, tinerelul nostruj cațere- 

Ludovic
Chir-

ce călăuzesc via- 
organi- 
a tutu-

modul 
de

secretarul 
partid 

șînt.Păstrăveanu 
elocvente.

în acest an 
de primire 
s-a desfășurat In

acti- 
în

foarte
l-aș cU- 

Udilă, 
Daniela

Dumi-

— Cum 
oiști ca 
Maria Borneci, 
Bicskei, Georgeta 
cu, Hermina Burghel și
Claudia Urs ' sprijină 
foarte mult tinerii ce ur
mează să intre in rîndul 
nostru, al mebrilor' de 

-partid. Faptul că tinerii 
vin cu entuziasm 
declară dorința de a de
veni membri de partid 
este o dovadă că in bri
găzi, în echipele in'care 
ei își desfășoară activita
tea, munca politică se si
tuează la cote înalte.

— Cum apreciază ti
nerii sprijinul celor mai 
vîrstnici, efortul lor con
cret de a-i pregăti ?

— Am un exemplu 
concret care ne-a emo
ționat. în lupa septem
brie a fost primit în rîn
durile comuniștilor și u- 
tecistul laeob Oprean, un 
țînăr exemplar. întrebat, 
ce l-a determinat să cea. 
ră primirea în partid, el 
a răspuns: „Realizările 
organizației de bază, re
zultatele pe eare colecti
vul în care muncesc, 
le-a obținut sub îndru
marea comuniștilor m-au 
stimulat și numai mîn- 
dria că aș putea să mă 
număr printre ei m-a de- 
tefminat să fac 
pas11. Credeți-ne 
răspuns sincer ne-a 
monstrat încă o dată că 
munca noastră, a 
care răspundem 
sau indirect de 
colectivului, nu a 
neobservată. Ne-a 
monstrat, totodată.

și-și

prezintă la Varnița 55— 
60 la sută. îi primim pe 
acești tineri cu dorința 
de a întări rîndurile co
muniștilor, cu certitudi
nea calității muncii și 
conștiinței lor, asupra că
rora nu ne-arn înșelat ni
ciodată. Pretindem, fi
resc, acestor tineri certe 
calități moral-politice, 
profesionale, organizato
rice corespunzătoare e- 
xigențelor după care ne 
călăuzim activitate». Șj 
dacă tot mai mulți tineri 
corespund acestor exi
gențe este o notă foarte 
bună atît a organizației 
U.T.C. care i-a dat cit și 
comunitșilor, care au a-' 
vut sarcina de a-i pregăti.

„In centrul preocupă
rii noastre țrebuie să 
stea în viitor, odată cu 
primirea în partid a ce
lor mai buni oameni ai 
muncii din toate dome
niile de activitate, creș
terea exigenței față de 
îndeplinirea cerințelor 
statutare de către fieca
re membru al partidului1’ 
— arăta tovarășul Nicoiae _ 
Ceausescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R.. din 
1—2 iunie a.c. Este cea 
mai pregnantă și concre
tă subliniere a preocupă
rilor după care fiecare 
comitet sau organizație 
de partid trebuie să se 
călăuzească atunci cînd 
este vorba de împrospă
tarea rîndurrlor comu
niștilor.

Ioan Al. TATAR

ff 

cărbunelui0 în 
„Țara aurului" 
Un grup de șoimi 

ai patriei de' la 
Școala generală nr. 6 Pe
trila, fruntași la învățătu
ră, au primit cravata ro
șie cu tricolor într-Uh mod 
festiv la complexul rnu- 

” zeistic din Țebea, in ca
drul -adunării pionierilor 
unității „Avram laneu11 
din Baia de Criș.

Cuvintele lui Moș Toa- 
der, prezent la acest eve
niment, au fost cuvinte, 
străbătute de un puternic 
patriotism, un îndemn pen- 
tru pionieri' să cinstească 
cravata roșie cu tricolor 
și prin aceasta memoria 
eroilor neamului, evocată ‘ 
cu atîta căldură de acest 
român cunoscător al isto
riei acestor meleaguri in- 

: Cărcate de fapte vitejești.
Adunarea s-a încheiat prin 
vizita efectuată lă Școala 
generală din Baia de Criș. 
-Cu prilejul, acestei vizite 
pionierii din Țara cărbu
nelui s-au înfrățit cu pio
nierii din Țara aurului, 
împărtășind u-și 
și năzuințele de 

Pionierii s-au 
de prezența în 
lor a cadrelor 
conducerii celor două școli 
a tovarășei președintă 
Consiliului județean 
organizației pionierilor.
înv. Mariana FLOREA

Record de foraj in timpul 
minier Petrila Sud (

(Urmare din pag. 1}

I nieiei de care au dat do- 
i vadă oamenii, cel 900
> ml au fost forați in do-
> ud luni Și 21 de zile, în 

loc de circa- cinci luni cit 
se prevedea în plan 7 Și, 
în același timp, recupe-

1 rarea rocilor străbătute 
s-a menținut la nivelul 

' cerut de normativele ge
ologice. ' . -

După terminarea 
dei 6763, lucrările 
geofizică și de
a puțului de foraj 
fost realizate, de 
menea, în devans.

nu putea pătrunde decît 
un 

ase- 
tone

gîndurile S 
viitor. .. \

bucurat ) 
mijlocul ) 

didactice, . )

I

son
de 

betonare
au 

ase-

tractorul, în alta cu 
grad de dificultate 
mănător. Sute de 
de confecții metalice din1 
instalație, materiale . șii 
subansainble de mașini' 
și utilaje au fost trans-1 
portate cu tractoarele! 
pe șenile și cu autoca-t 
raioanele. Cu toate că nud 
au avut macara autopur.i 
tată, oamenii s-au des- < 
curcat. Și-a spus cuvin-' 
tul ingeniozitatea, pute-< 
rea de dăruire a fiecățu-' 
ia, experiența profesio-' 
nălă dobîn'dită de-a Iun-' 

-gul unui șir de ani de' 
cînd această brigadă este'

■ mereu omogenă, , „unită 1 
la bine și la greu", cum1 
bine spunea Titu Popes-' 
cu. 1

I n mod normal, mu
tarea unei instalații

I de foraj de la o 
cotă la alta, durează, du
pă cum ne-a informat 
ing. Grigore Cevală, cir
ca două luni. Oamenii 
din brigada condusă de 
Titu Popesctl au făcut 
însă demontarea sondei 
6763, transportul și ins
talarea
6759 în 
tămîni. 
ie deci, 
adevărat record. Fiindcă 
operațiile de mutare s-au 
făcut dintr-o zonă unde gru din subteran.

noii instalații 
numai două săp- 

Acesta constitu- 
de asemenea

D
6759, 
tava z __
ful spre adîncK^f a depăS 
șit 50 ml. Brigada son-( 
dorilor lui Titu Popescu ? 
se află la datorie, des-\ 

un chizînd calea spre cu- j 
noașterea. și descifrarea ) 
zăcămintelor de aur ne-f

e la însemnarea1 
lapidară din cartea ’ 
de raport a sondețf 
au trecut abia c£<- 
die. PU fora-J

i

celor 
direct 
soarta 
trecut 

de

arest 
acest 

de-

i, ce se

(Urmare din pag. IJ
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la cenușă, se pierde 
umiditate!

/ ■%' - d ’ 1

•v - *

1

W” ■ :

A

Echipa de mo n tori 
prefabricate condusă de 
Dorin Sucilă lucrează 
Ia construcția unui nou 
bloc în zona ansamblu
lui de locuințe cu 320 
apartamente din orașul 
Vulcan.

manență. La această in- ' 
filtrație de la sectorul , 
V se mai adaugă umidi- . 
tatea cărbunelui de la | 
sectoarele 1 și II, cauzată 
de înnămolirile ee se 
fac la locurile de mun
că din zonele • respective. 
Căutăm însă cu febrilita
te ca aceste probleme 
să fie cîț mai urgent, eli- 

umiditatea. 'minate. Ceea ce am reu- 
cenușii 

în 
.umiditatea.

lămuriri inginerei Rodit 
<?a Cîmpeanu, responsa
bilă cu calitatea cărbu
nelui,

— După cum reiese 
din cifrele înfățișate mai 
sus, am scăpat de pro
blema cenușii, dar avem, 
acum necazuri în ceea 
ce privește 
Pierderile mari, în ceea șit în privința 

penalizările trebuie să reușim și 
nerealiză- ce privește

. . _ ’■ Rezultatele din ultimele j
luni, mai ales din ,sep- • 
tem brie vrem să le con- | 
firmăm și în continuare. ■ 

Declarațiile optimiste I 
par să aibă acoperire în I 
fapte. După prima săp- J 
tămînă media cenușii j 
„ ____ ..’a de;

33,9 la sută. Umiditatea i rVl-» O- ci • ț'tTCJ țvi T.V> cy + X’4-14- ’

Foto: St. NEMECSEK

ce privește 
se datorează 
fii indicatorului de umi
ditate.

— Care e«te cauza ?
— Avem sus pe Valea 

Arsului o acumulare de 
ape care se infiltrează la 
abatajul cameră nr. 3 
blocul VIII (sectorul V), 
Iiicepînd din luna mai s-a ' la I.M. Vulcan era 
încercat evacuarea apei, 
făeînd un « anal prin ca. 
re s-o deviem, dar nu 
s-a reușit secarea com
pletă. Tasarea în perma-

. nență a solului, datorită 
» exploatării, creează tot 

mai multe probleme, apa 
acumulîndu-se în per-

i
I
I
I 
» 
I .« 
I
1

tSmînfi

nu s-a

I

»

îmbunătățit însă. . 
Drept pentru care tra-1. 
gem cuvenitul semna] > 
de alarmă, lucru recep-1 
ț ion at eu siguranță dej 
cei ce răspund de soarta < 
calității cărbunelui

Risipitorul
„E un soi de vietate/care 

roade tot ce poate/Roade 
: fier, roade oțel,/roade 
' lemn, roade panei/Instala- 
ții, agregate/pe valută cum. 

' părate/Nituri, clei, ciment 
și var/căi ferate și mor- 
tar/Cabluri, scaune, piroa. 
ne/în eonel.uzie, milioane./ 
în gi'ămăda de-avuțîe/rod 
de muncă, hărnicie/Rod 
ce-1 stringe-ntreg poporul/ 

- Face jaf/Rl.SlPITORUL...“
Acest cuplet al udu

lui satiric de la Casa de 
cultură Petroșani, rămîne 

: valabil, din păcate în mul. 
te domenii de activitate 

. Un exemplu concret, n 
l-a oferit, în ziua de 11 
octombrie, — conducătorii 
auto de pe carosata 31 HI 
3364, ‘ăparținînd MAIA— 
ITSAIA, coloana Petro 
șani. Practic, de la Clubu 
din Petrila și pină Ia tu 
nelul de la Dărănești, in 
conștientul șofer a risipi 
pe stradă (încureînd cir 
culația altor vehicule ș 
murdărind drumul) cîțiv. 
metri cubi de beton, Gîn 
dim că betonul acela er 
necesar undeva. Unde, to 
varășr de la ITSAIA? L 
dumneavoastră nu exist 
noțiunea de grijă față d 
avutul obștesc ? Așteptai 
să depistați și să ped-ei 
siți risipitorul 1 Pentru c

■ este o specie perieploas 
și păgubitoare 1 "V

Bujor MIRCESCU

de natura
(Urmare din pag. I)

deosebi la frontul brigăzii 
conduse de Ion" Maneliuc, 
dotată combină.

■ — Disciplina muncii a 
fost corespunzătoare ?

— Af-em probleme, dar 
organizăm numeroase ac
țiuni pentru a le rezolva. 
De la începutul lunii oc
tombrie pînă in ziua de 
13, s-au înregistrat 135 foi 
de boală și 96 nemotivate, 
față ..de 143 și, respectiv, 
104 in aceeași perioadă a 
lunii 
vadă 
țiuni pe care Ie întreprin
dem

precedente — o do- 
că numeroasele ac-

I. ■ cresc în eficiență...
Cum își realizea-

ză sarcinile proprii bri
găzile ?

— Avem încă multe brî- 
• gâzi sub plan, doar 14 din 

36 și-au îndeplinit planul 
în luna septembrie, dar 
cum nu reușim să soluțio
năm încă problemele or
ganizatorice de asigurare 
materială la front... O no
uă analiză în acest dome
niu s-a soldat cu reîmpăr
țirea cadrelor tehnico-in- 
ginereștj care răspund de - 
activitatea fiecărei brigăzi 
în parte, retribuția lor fi
ind condiționată de nivelul 
coeficientului de cîștig al 
brigăzii.

2. Nu ne vom putea re
aliza sarcinile trimestrului

IV al anului, cu ■ 31009 
tone.

3 în trimestrul IV va 
intra în funcțiune în plină 
capacitate abatajul dotat 
eu complex mecanizat de 
la sectorul III. Va scăpa, 
credem, de greutăți și sec. 
torul I. Sectoarele II și IV 
nu au motive să nu ridice' 
nivelul producției la nive
lul planului, iar la secto
rul V trebuie să atingem 
recorduri de avansare pî- 
nă la sfîrșitul anulai. încă 
din luna viitoare vom ex
tinde locomotivele cu tro. 
iey spre zona sudică. Toa
te măsurile acestea trebu.

ie să conducă la rea
lizarea planului din pri
mele zile ale lui 1983.

• ORAR DE IARNĂ. U. 
din 

la 
aii. 

autoservire 
două

Iiiitâțile comerciale 
municipiu au trei

I
I funcționează în două 

schimburi, între orele 6,30 
—19,45, iar duminica în-

__  , . ... trecut
I programul de iarnă : 
I meu tarele cu ■

funcționează

tație, m funcție de nece
sități, între 7—10. Maga
zinele nealimentare func
ționează în tot municipiul 
cu' program între orele 
10—18, iar o zi pe săptă- 
mînă între orele 8—16 — 
miercuri cele aparținînd 
I.C.S. Mixtă Lupeni, 
cele ale I.C.S. Mixtă 
can, iar vineri cele 
I.C.S.M.I. Petroșani.
• ÎNSILOZARE, 

unitățile apartinînd 
I.A.C.C.V.J.

joi
Vul- 

ale

Toate 
de 

JI____  _ _  ___ _ au realizat
schimb silit deschise în- planul de însilozări pentru 
tre orele 8—12,45 și 16— anotimpul rece la produse. 
19, rw duminica, prin ro- le proprii (murături, me.

tre 7—11. Magazinele ali
mentare. cu un singur

lan juri pentru ciorbe și 
verdețuri). La cartofi, s-au 
însilozat pentru cantinele 
miniere peste 700 de tone. 
Se află in curs însilozarea 
rădă*noaselor și a verzei.
• UNITATE NOUĂ. în similare în orașul Uricani. 

fostul chioșc, de țigări de ' * ‘ ‘
lingă cinematograful „Cul
tural11 . din Lupeni a fost 
deschis un atelier de re
parat televizoare aflate 
în termenul de garanție de 
un an. Atelierul aparține 
uzinei „Electronica'1 din 
București și este încadrat 
cu meseriași specializați, 
conduși de responsabilul

Gheorghe Caila. 
rul funcționează 
joi și sîmbâtă între orele 
16—20. în zilele de luni, 
miercuri și. vineri mese-’ 
ricșii efectuează reparații

Atelie- 
inarți,

(A. MICA)
• 500 DE ELEVI de la 

sepiile generalș nr- 1 Pe
troșani și Iscroni, precum 
și de la Liceul industrial 
minier au participat ieri, 
în două schimburi, Ia ac
țiunea de sortare a carto
filor în depozitele C.L.F. 
Petroșani.

• NOUTĂȚI LA „PLA. 
FAK“. Unitatea „Plafar11 
din Petroșani oferă cum
părătorilor două produse 
noi: ceaiul gastric cica
trizam pentru tratarea 
v.leerului gastric și a gas- 
tritelor htperacide, precum 
și ceaiul gastric calmant, 
tot pentru gastritele hipe. 
raci de.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU I

I
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Poate veni frigu 1

La Lupeni, centralele termice

necesara, revizuirea,Dunga vară fierbinte", 
a- instalațiilor de încălzire 

și de furnizare ă apel 
’ * . . . i hidro-

foarelor (capabile acum, 
peste tot, a furniza apa 
caldă și la nivelele supe
rioare), schimbarea sau 
repararea motoarelor și 
pompelor, revizuirea . ins
talațiilor exterioare —

prelungită pînă spre i 
cest neobișnuit sfîrșit de 
toamnă, ne mai amăgeș- calde, repararea 
te. Dar semețele vîrfuri 
ale Paringului și Reteza
tului albite de prima ză
padă ne vorbesc că to
tuși iarna nu este chiar 
atît de departe. Ca ata
re, prima întrebare adre
sată maistrului Nicolae~ 
Mayer de Ia E.G.C.I.. Lu
peni a fost:

— Sînf pregătite 
centralele termice din 
orașul Lupeni pentru 
sezonul rece ?■ ■■ ' ’ ■— La această oră, Cu 

d singură excepție, toate 
centralele sînt gata sa 
furnizeze căldura nece
sară apartamentelor.
Centralele CT 
200, CT A8, CT Braia 
II, CT Braia I, CT 8 
Turn, CT Vîscoza III, CT 
Vîscoza IV, CT Vîscoza 
V, CT Vîscoza VI, CT 
Vîscoza VII, sînt gata 
pentru probele funcțio
nale (la CT 200 ele se 
desfășurau chiar în mo
mentul raidului nostru).

— Cum ați acționat 
pentru pregătirea lor 
în vederea intrării în 
funcțiune la timp 
la capacitatea 
ml ?

— Învățînd din 
riența altor ani și 
să nu recunoaștem — 
din propriile noastre gre
șeli — lucrările de revi
zii și reparații le-am de
clanșat încă din primă
vară, imediat ce timpul' 
ne-a permis. Schimbarea 

t cazanelor. acolo unde a

iiliiiiimînnmriiiiittiinn

La ordinea 
zilei

iiiiiMiiiiiluiuiuii/itliiin

iată cele mai importante 
lucrări ce au fost exe
cutate. , •

— Alte neajunsuri?
Referitor ia asigu

rarea stocurilor de căr
bune trebuie să amintesc 
că toate centralele au a- 
sigurate stocurile nece
sare, din nou cu o excep
ție: Bărbăteni II.

De fapt," aici mai este 
o problemă care însă 
depinde de constructor, 
este vorba de insuficien
ța celor 9 cazane pentru 
încălzire, drept pentru 
care ar fi bine ea lucră
rile de extindere a cen
tralei să fie urgentate 
cit mai mult posibil.

înțelegem 
sta- 
pu- 
fă-

Ș» 
maxi.

expe- 
de ce

— Să 
deci, că dat fiind 
diul pregătirilor 
tem aștepta iarna 
ră griji?

—• Bineînțeles. în ceea 
ce ne privește, vom cău
ta prin completarea, per
sonalului de ia centrale 
(insuficient încă, atît ca 
număr cit și ca pregăti
re) să asigurăm căldura 
necesară apartamente
lor. Este însă, nevoie să 
fim sprijiniți efectiv 
de asociațiile de locatari, 
de fiecare cetățean în 
parte Iată citeva măsuri 
mici, dar cu. efecte mari 
■ce ne pot sprijini: închi
derea ușilor de Ia ho
luri și casa scărilor, e- 
tanșarea corespunzătoare 
a geamurilor, renun
țarea la folosirea calo-

— Ați vorbit de o 
excepție... Care este și 
din ce cauză ?

— Este vorba de cen
trala Bărbăteni I din 
noul centru civic al ora
șului. Ca uri paradox, de
și este în funcțiune de 
anul trecut, ea nu este 
încă recepționată de la 
constructor. S-a întocmit 
doap un banal... proces 
verbal. Din această cau
ză nu s-au putut aloca 
banii pentru eventualele 
iucrări de reparații. în. 
tîrzierea montării a două 
vane și a reviziilor va 
face ca și căldura să fie 
furnizată cu 
tiv 4—5 zile 
Nu maț mult însă !

— S-o luăm ca 
promisiune ?

— Da. Cu toate
forțele ne sîțit dispersate, 
vom termina probele 
funcționale și aici, cel JMscuție consemnată de 
tîrziu în. 20 octombrie. Alexandru TĂTAR

aproxima- 
întîrziere.

literelor In chip de... uș
ii

ca

cător pentru haine, evi
tarea „inovațiilor" de sus
tragere a apei . calde (!) 
și altele. ■

J

• în cadrul coniple- 
xului de servire al Co
operativei „Straja" Lu
peni din orașul Vul
can, a fost amenajată 
o unitate de cosmetică. 
Noua unitate funcțio
nează în aceeași încă
pere cu cea de coafură 
și este încadrată cu 
personal bine pregătit 
profesional. (A.M.)

------------------------------ ------------- >---------------------------

Unitatea nr. 32 situată în cartierul Aeroport 
este unul dintre magazinele fruntașe ale I.C’.S-A. A.P. 
Petroșani. Colectivul de lucrători comerciali condus 
de Nicoleta Dragomir, a depășit sarcinile planului 
în fiecare lună a acestui an cu peste 200 000 lei. în 
imagine aspect din magazin.

Foto : Cristian ȘTEFAN

• ■ess p
Duminică, 17 octombrie
8,00 Teleșcoală.
8.30 Almanahul familiei? 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,30 Sub semnul priete

niei frățești.
Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena 
Ceausescu în Repu
blica Populară Bul
garia.

20.10 Cîntarea 'României. 
Festivalul cîntecului 
ostășesc „Te apăr și 
te cînt, patria mea!". 
Ediția a Vl-a. Gala 
laureaților.

21.10 Film artistic. Mar
torul acuzării.

22,50 Telejurnal.

Răspundem 
cititorilor

AUREL OȚELEA. Vul
can: Salutară inițiativa
dv. de a scrie ziarului. 
Cronica meciului din cam- 
.pionatul județean de. fot
bal dintre „Sănătatea" 
Vulcan —- „C.F’.R." Petro
șani încheiat, după cum 
relatați, cu scorul de 3—1 
în favoarea gazdelor n-a 
putut vedea lumina tipa
rului deoarece a sosit eu 
întârziere la redacție. Am 
dori să deveniți unul din
tre corespondenții ziaru
lui. Cind timpul vă permi
te, treceți pe . la redacție, 
compartimentul scrisori,

MARIN PATRU, Petro, 
șani : Vînzarea cartofilor 
la unitatea la care vă re
feriți a început în jurul 
orei 17,30. Motivul ? Car
tofii fiind vrac, s-a găsit 
de cuviință, să fie încăp
eați direct în sacii sau sa. 
cosele cumpărătorilor. în 
acest fel s-a eliminat în
cărcarea, transportarea 
lor la unitate. Acesta a 
fost motivul pentru „care 

. v i n z a rea s-a pre
lungit pînă tir z i u, 
iar a doua zi dimineața 
nu s-au rn-ai găsit, cartofi 
în unitatea respectivă. în 
schimb, în zilele următoa
re au existat aici cartofi 
Ia discreție.

ION STOICA, Banița : 
Problema ridicată în scri
soarea dv. s-a rezolvat.

Roadele toamnei 
în unitățile de 

legume și fructe
„La unitatea nr. 25 

legume-frucțe din Petri- 
Ia, ne scria Emilian Do
boș din localitate, pro
dusele se puri . în vînza- 

cind are gestionarul 
chef, puțin îi pasă de 
consumatori, de timpul 
lor".

'Deoarece ne-au fost 
sesizate aspecte grave

Prea multă 
Inerție 

gospodărească
în primăvara aces

tui an, în întreaga Vaie 
a Jiului s-au desfășurat 
ample-acțiuni de înfru
musețare și bună gos
podărire a localități
lor. Dar lucrătorii 
sectorului E.G.C.L. din 
oraș nu s-au ridicat în
că la același nivel de 
conștiință și responsa-

NOTE DIN PETRILA

ale. disciplinei comer
ciale, am verificat ve
racitatea celor în- 
tîm plate. Am. fost infor
mați, conform " docu
mentelor din unitate, că 
în 28 septembrie s-au 
primit 20 tone de car
tofi, 3000 ouă, 1500 kg 
prune, 1.500 kg mere și 
5 tone de ardeioase. 
Deoarece, personalul m 
nîtății n-a reușit să pu
nă în vînzare toate sor
timentele. în același 
timp s-aumreat nemul
țumiri printre cumpă
rători. Un aspect mai 
important este urmă
torul : în-ziua de 5 oc
tombrie în unitate se 
mai aflau aproximativ 
3000 kg ■ cartofi. Nu măi 
era însă, nici un client 
să cumpere. (T.S.)

bilftate eu cetățenii. 
Deși solicitați în 
repetate rînduri în a- 
ceastă vară pentru a 
desfunda și un canal 
care provoacă nume
roase necazuri oame
nilor, lucrătorii secto
rului au rămas indife
renți. Tata de ce peisa
jul citadin din Petrila 
(în c ar ticnele „7 No- 
iembrie", „8 Martie", în 
„Roșia" etc.) este de- 

grad at de n u mero ase 
containere. Cu cele două 
autocontăinere, ar fi 
posibilă o gospodărire 
eficientă, dar eu o sin
gură condiție : organi
zarea ireproșabilă a 
muncii, disciplină și
cunoașterea' permanen. 
tă a realității din oraș 
pentru a se ieși din ac
tuala inerție în salubri- 
zarea unor străzi șl car
tiere. (Tiberiti SPĂTA- 
RU)

20,00 Telejurnal.
20,3.0 Panoramic econo

mic.
21,10 Teatru în serial : 

Anton Pann de Lu
cian Blaga. Partea a 
H-a.

21,50 Telejurnal,
22,00 Tezaur folcloric.

Marți, 19 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Profiluri școlare.
11.25 Teatru în serial. An

ton Pann. Partea a 
Jl-a.

.12,05 Orchestra de muzi
că populară a Con
siliului județean aI 
sindicatelor din ' Bu
zău. .

12,30 Cincinal ’81—'85.
13,00 închiderea progra

mului.
16,0.0 Telex.
16,05 Viața școlii,
16.25 Clubul ' tineretului.

20,35 Ancheta TV. Dus- 
întors pe drumul 
amăgirilor.

21,00 Teatru TV, Uitarea 
de Valentin Mun- 
teanu.

22,00 La porțile toamnei.
22,20 Telejurnal.. '

Miercuri, 20-octombrie
16,00 Telex.

20.20 Actualitatea econo
mică.

20,35 Memoria documen
telor. Unitatea în 
conștiința națională 
a românilor.

21,00 Telecinemateca. . Pe
lerina roșie. Copro
ducție a studiouri
lor din Danemarca 
și Suedia.

22.20 Telejurnal. .

PROGRAMUL Țy

Luni, 18 octombrie
1.5,00 Țele^l- ? ; <
15,05 Emisiune în limba

maghiară.
17,50 1001 de. seri.
18,00 închiderea prograi
U-. mului. .... --e-.

20,00 Telejurnal. ;
Carnet electoral.

20,20 Actualitatea ' econo, 
/mică. ■

17,00, Cabinet de perfecțio
nare profesională.

17,35 Civica.
17,50 1001 de seri. ■
18,00 închiderea progra

mului.

aia

16,0.5 Colocvii pedagogice.
16,25 Tragerea pronoex- 

pres.
16,35 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o 
vorbim. , ■

17,00 Noi în anul 2000.
17,20 în sprijinul învăță- 

mîntului politico-i
deologic7. ?

17,45 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului,.
20,00 Telejurnal; ■'

Gârneț electoral.

Joi, 21 octombrie
11,00 Telex.'
11,05 Școală contempora- 

. nu. ■■■■■; - ■
11.25 Film serial! , Lumini 

și umbre. Episodul 
25.

12,30 Pași, de viață lungă,
13,00 închiderea progra- 

■ mullli. . ,ș-
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci

nalului.
16.25 Stadion. '.. ;
17,00 Studioul.- tineretului.

18,00 închiderea progra- 
mului.

20,00 Telejurnal,
20.20 Actualitatea econo, 

mică.
20,35 Lume bogată, lume 

săracă. Documentar. 
Producție a studiou
rilor engleze.

20,55 Invitată în studioul 
nostru : soprana Sil
via Voinea. ,

21,15 Serial științific. Cor
pul uman.

21.50 Telejurnal,
22,00 Meridianele cîntecu

lui și dansului.

Vineri, 22 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Școala satului — 

școala, pentru sat,
15,30 La volan.
15,45 Emisiune în limbă 

germarîă.
17,40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului,
20,00 Telejurnal.
22.20 Cadran mondial,
20,55 Trei interpreți, trei 

melodii.
21,05 Film artistic. Ais

bergul. Producție a 
studiourilor din. R.P,'. 
Ungară.

21,55 Dezbateri culturale.
22,20 Telejurnal.

Sîmbătă, 23 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Film artistic. Jude

cătorul din Bodrun. 
Producție a studiou
rilor din. Turcia,

12,15 Din marea carte a 
patriei.

12.35 Capodopere prin... 
capodopere.

13,00 La sfîrșit de șăptămî- 
nă.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri. :
19,00 Telejurnal»
19,25 Teleenciclopedia.
19,55 Cenaclul Flacăra Ia 

Țebea. Spectacol or, 
ganizat cu prilejul 
comemorării a 11Q 
arii de la moartea lui 
Avram lancu.

20,40 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul 
-27.'.

21.30 Un albastru infinit 
Fantezie muzi.eăl-co, 
regrafică.

22,20 Telejurnal..
22.30 Astă-seară toată , lu

mea e a mea — ro, 
manie și eînicce de

: voie bună.
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încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Mitingul
SOFIA 14 (Agerpres). Un 

moment deosebit în pro
gramul vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
a e f e c t u a t » o în 
11.P. Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, 
secretai- general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
constituit mitingul prie
teniei bulgaro-române, or
ganizatjoi la Palatul Cui- ' 
turli „Ludmila Jivkova" 
din Sofia. -

f a miting au luat parte 
md de oameni ai muncii 
din întreprinderile și ins
tituțiile capitalei Bulgariei 
•ocialiste.

Participanții Ia miting 
au întîmpinat pe tovară
șul, Nicolae Ceaușescu, pe

prieteniei bulga 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe tovarășul Todor Jivkov 
cu deosebită căldură, cu 
sentimente de dragoste și 
stimă, eu intensă bucurie, 
expresie a satisfacției deo
sebite față de rezultatele 
fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno- 
bulgar.

Se scandează minute. în 
șir „Drujba — Mir" (Prie
tenie — Pace), „Vecine 
drujba" (Prietenie veșnică").

In' această atmosferă en
tuziasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul To
dor Jivkov, iau loc în pre
zidiu. In. prezidiu se 
totodată, membri aj. 
ducerii de partid și 
stat bulgare.

Impunătoarea sală 
pavoazată festiv.

în deschiderea mitin
gului răsună solemn,, im
nurile de stat ale Româ
niei și Bulgariei.

Mitingul a fosj. deschis

ro-române de lucru

află,, 
pori- 

de

este

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit o delegație a oamenilor 

știință bulgari
Joi, flupă-ami-ază, tovară

șa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
rhetnbru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.CR. prim viceprim-mi„ 
nistru al guvernului, pre
ședintele Consiliului 
țional pentru Știință 
tehnologie, a primit, 
Sofia, o delegație a 
menilor de știință bulgari, 
care a salutat cu cele mai 
alese sentimente de stimă 
pe tovarăș^ Elena 
Ceaușescu și au transmis 
în numele oamenilor de 
știință și cercetătorilor 
bulgari, al instituțiilor pe 
care le reprezintă, un sa
lut tovărășesc colegilor 
lor români. In același 

■ timp, el au exprimat în
treaga gratitudine pentru 
onoarea de a fi primiți, 
yăzînd în această întîlnire 
expresia elocventă a reia- 
fiilor de strînsă conlucra
re dintre oamenii de ști
ință dia cele două țări 
Vecine și prietene, ■ prile
jul găsirii ,de noi domenii 
de colaborare. fruetubasă.

In cadrul discuției prie-

Na
și 
la 

oa-

tenești care a avut loc, to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
a prezentat orientările . 
fundamentale ale cercetă
rii științifice ce se desfă
șoară în țara noastră, a 
apreciat rezultatele obți
nute pînă acum în colabo
rarea dintre oamenii de 
știință și cercetătorii ro- 
mâni și bulgari, evidenți
ind, în același timp, că 
această bună conlucrare 
poate și trebuie să fie ih-i 
tensificată în toate sectoa
rele cercetării.

Membrii delegației au 
evidențiat, în cuvîntul Ier, 
înalta apreciere care este 
dată în Bulgaria activită
ții științifice desfășurată 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, reliefînd, în a- 
eelași timp, prestigiul de 
care se bucură 'știința ro
mânească. La rîndul lor, au 
apreciat că strînsa colabo
rare dintre oamenii de ști
ință din cele două țări 
creează condiții pentru in
tensificarea conlucrării din- 
tre ei, dintre instituțiile de 
cercetare șl învățămînt,

de. tovarășul Ciudomir' A- 
leksandrov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Sofia a! P.C.B.

Intîmpinați cu deosebi
ră însuflețire, cu înde
lungi ovații și urale, la 
miting au "luat cuvîntul 
tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre- 
ședințele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele ' Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntările rostite de 
cei doi conducători de 
partid și de stat sînt ur
mărite cu deosebită aten
ție și subliniate cu vii șt 
puternice aplauze.

Mitingul a luat sfîrșit 
prin intonarea • „Interna
ționalei".

Joi, 14 octombrie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună eu to
varășa Elena Ceaușescu, 
a făcut-o în R.P. Bulgaria 
Ia invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral? al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Prin întreaga ei desfășu
rare, prin rezultatele rod
nice ale convorbirilor, yi- 
Zita înalților solț aî popo
rului român, a reprezentat 
un nou și important îhp- 
ment în cronică raportu
rilor de strînsă prietenie 
și colaborare 
partidele, țările 
rele noastre, 
noi și. ample 
colaborării în

Nedelcu, consilier al 
Cretarului general al parti 
dului și președintelui Re 
publicii, și tovarășii To
dor Bojinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, primvlcopre. 
ședințe al Consiliului de

Iii timpul vizitei oficia
le de prietenie pe care to. 
vărășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu a efec_ 
tuat-o în R.P. Bulgaria, au 
avut loc întâlniri de lu
cru între tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, membru al Miniștri, Andrei Lukanov,
Comitetului Politic^ Execu. membru stipleant al Bi

roului Politie al C.C. ai 
P.C. Bulgar, viccpreședin- 
te al Consiliului de 
niștri, președintele 
bulgare în comisia

Au fost convenite ac
țiuni de colaborare și eo- 
op«rare în sectoarele erier. 
giel electrice, 

de feroase șî neferoase, cons
Și

Marin

tiv al C.C. al P.C.R., prim 
vieeprim-ministru al Gu. 
verbului, Emilian Dobres- 
cu, membru supleant al 
Comitetului Politia Execu
tiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului de Stat 
al Planificării, președin. 
tele părții române în co
misia mixtă guvernamen
tală româno-bulgară 
colaborare economică 
tehnieo-științifică,

Comunist Român, președin. 
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul To- 

, dor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

A fost evidențiată sa
tisfacția pentru rezultate, 
le pozitive ale vizitei, ale 
convorbirilor și înțelegeri
lor la cahe s-a ajuns șl 

metalurgiei exprimat cmiv ferea
că acestea vor deschide noi 
orizonturi colaborării și 
cooperării româno-bulga. 
re, în interesul construc
ției socialiste în cele două 
țări vecine și prietene, al 
cauzei generale a socialis- 
mului și bunei colaborări 

națiuni. S-a hotă rit 
Ca organe^ competente 
din România șl Bulgaria 
să acționeze în continuare 
pentru finalizarea și con-

Mi- 
părțîi 

mixtă.

trucții de mașini, carbon! 
fer, agriculturii.

Plecarea din Sofia
păcii

a a-

cauzei generale a 
și socialismului.

Ceremonia plecării 
vut loc pe aeroportul din
Sofia, împodobit sărbăto
rește.

Tovarășul N i c o Ia e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la ae
roport împreună cu tova
rășul Todor Jivkov.

Lccuitori ai capitalei 
bulgare, veniți să .salute 
: e tovarășul N i.c o l a e 
CbaușCscu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe tova
rășul > Todor: Jivkov, au 
întîmpinat cu ovații și u- 
râie sosirea oaspeților ro
mâni. S-a scandat cu în
suflețire „Vecina drujba", 
„P.C.B. — P.C.ife, dîn- 
du-se expresie deplinei 
satisfacții a poporului bul
gar prieten pentru rezul
tatele fructuoase ale- con
vorbirilor la nivel înalt 

; româno-bulgare, care vo" 
da un nou impuls conlu- 
■■rării frățești dintre parti-' 

bilaterale și în sferă vieții dele, țările si -■ popoarele 
noastre.

O gardă militară a pre-

ce unesc 
și popoa- 
deschizînd 

perspective 
domeniile

internaționale, în avan
tajul' reciproc, în folosul

zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale între
României și Bulgariei. In 
semn de salut au fost tra
se 21 salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena cretizarea acțiunilor eon-
Ceaușescu își iau rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale bulgare venite 
salute la aeroport.

Un grup de pionieri o- ■■'■- ■ - 
feră tovarășului Nicolae comuniștilor, 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășului To. 
dor Jivkov, buchete de 
flori.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și-ă luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Todor Jivkov, Cei doi 
conducători de partid și 
de stat S-au îmbrățișat, 
și-au strîns mîinfle 
căldură șl' prietenie.

Tovarășul Todor Jivkov 
iși ia, de asemenea, rămas 
buri, de Ta tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 19,00, 
prezidențială a 
îndreptindu-se spre

închiderea Tîrgului Internațional 
București — 1982

Joj și-a. închis pof-țile 
Tirgul Interricțțional Bucu
rești — 19.83, manifestare 
economică de prestigiu, la 
care au participat peste 

. 1100 de firme, producătoa
re și exportatoare. dm 
România șț din alte 36 de 
țări din Europa, America 
de Nord, America de Sud,
Africa,. Asia și Australia. nomicd-cmperciale 

■ Onorată lă inaugur area 
oficială de prezența tova- 
râșuluj Nicolae Ceaușescu, 
actuală ediție a TIB s-a 
înscris; in ansmnbȚul preo= 
cupărilor pentru continua 
dezvoltare economico-sg- 
(șială a țârii, pentru am
plificarea și adîndrea re-

de tratative și negocieri, 
și. diversifi- Ele au avut drept scop 

perfecta
rea unor proiecte del-cola- 
Ix jare, âtît în privința 
sphiniburitor comerciale, 
cît și a cbopiîrări'r econo
mice ' și țelluicoiștiințifice. 

Prin hximărul contracte
lor comerciale de export 
și import convenite, ca și 
prin numeroasele înțilnirl 
și schimburi de. informații 
înr cefe mai diverse sec
toare industriale, TIB. ’82 
a adus o contribuție 
portantă la
și extinderea 
și cooperării' 
a României cu

feliilor comerciale, pentru 
consolidarea 
■cafea- colaborării și coope- identificarea și 
„ferii gfenomice cu toate 
statele lumii, în folosul 
si avantajul reciproc, al 
progresului și păcii în lu
me. .

Participarea reprezenta
tivă, atît din partea firme- 
lor și organizațiilor eco- 

româ-
h-ești; mt și a ce’.or*s'.ră’- ■ 

..ițe, al căror număr s-a' 
ridicat, la peste. 500, nume
roasele1 contacte și intrini-ri 
-între specialiști și repre
zentanți. ai cercuHioj-.de a- 
faceri de peste hotare au 
facilitat desfășurarea li
nei fructuoase activități

im-
dezvoltarea 
comerțului 
economice' 

alte țări.

(AGERl’RESî

venite cu prilejul vizitei. 
Tovarășul Nicolae .. 

sa'1. Ceaușescu a rugat să se 
transmită conducerii de 
partid și de stat bulgare, 

. . <i- poporului
bulgar, salului frățesc al 
conducerii partidului și 
statului nostru șl urarea 
de noi și tot mal mari pro.
grese în construcția soci a-

' listă.'/ . :
La rîndul s'ău, tavfo'-aț^l 

Todor Jivkov a Adresat 
conducerii partidului și 
sfatului nostru, întregului* 

. popor român, salutul prie
tenesc al poporului ' bul., 

împreună cu urarea 
de a obține noi și tot mai 
mari rezultate în dezvol
tarea economică și socială 
a patriei noastre.

CU

aeronava 
decolat, 

a patrie,

Decernarea premiului Nobel pentru pace

eipale. „Una o reprezintă 
activitatea perseverentă- și 
meticuloasă desfășurată : 
în cadrul negocierilor in- 
te r n ș ț i oh a 1 e p r iv i n-d ' d ez a r - 
marea reciprocă, iar alta' 
o ■ constituie s -.k uufer 
mișcări pentru pace, care 
au un fel tot mai mare- 
în influențarea stării de 
spirit a opiniei publice", 
în declarație șe ' exprimă 
încrederea -că premiile No
bel pentru pace ‘'din 1982 
vor reprezenta un .stimu
lent al eforturilor pentru 
edificarea unui climat de 

. . . ■ . pace, care s-au.amplificat
înainta pe două căi prin- . în ultimii ani".

OSLO 14. (Agerpres). Co. 
ihitetul „Nobel" norve
gian, cafe a decernat Pre
miul Nobel pSritru pace 
diplomâților Alvă Myfdăl 
(Suedia) și Alfonso Garcia 
Robles '(Mexic), a evlcferi-' - 
țiat, intr-o rtleclarație pu
blicată cu acest-prilej, în- 
șemnălatea primordială pe 
Aare o .are, în prezent, „ac
tivitatea,.pentru promova.; ; 
rea păcii, dezarmării- și 
prieteniei intre popoare", 
arătînd că.în direcția a- 
cestor 'obiective se poate

AGENȚȚA TASS infer-, 
niează că la Geneva a a- 
vut loc, joi, s nouă ședin
ță plenară a delegațiilqr 
UJUS.S. și S.U.A. la tra
tativele .eu privire la 
mitarea și reducerea 
n armărilor strategice.

UN ASTRONOM JAPO
NEZ, Minora Jîonda, dî-

li-
1-

rectorul Observatorului aș- ■ 
tronomiu din Kurashiki, 
din vestul țării, a descope
rit O nova în mijlocul 
constelației Șagitarului. 
Descoperirea lui Honda

U-
dg

â fosi confirmată de 
munca internațională 
Astronomie. (TAțJi ,

20, 63
20,2»

Telex
ColOqviT pedago. 
fețccfe l v
La.' volan. 
Emisiune în lim
ba germană. 
Tragerea loto. 
1001 de seri, 
închiderea pro
gramului. 
Telejurnal.
Actualitatea e- 
conomieă.-
Cadran mondial..20,20

2.1.10. Film artistic, Ne-au 
luat fiica. Premie
ră pe țară. :

21,of*- Dezbateri cultu
rale.

22,20 Telejurnal. -

Mica 
publicitate

VIND garaj :metalic, de, 
montăbii, Irifpfmății Auto, 
service I.ivezem, Telefon 
.44351, (pi.p.j
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