
iAU oe ticnă*
PROLETARI DIN (TOATEI TARILE, UNTȚ1-VA!

Vizita oficială

roșu
ANUL XXXVIII, NR. 9 372 MIERCURI, 27 OCTOMBRIE 1982 4 PAG. - 50 BANI

P

TARA ne cere
A

CIT MAI MULT CĂRBUNE I

de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R. S. F. Iugoslavia 

COMUNICAT 
cu privire la convorbirile dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășul Mitia Rîbicici, 
președintele Prezidiului Comitetului Centrai 

al Uniunii

*

CARIERA CÎMPU LUI NEAG ■

Suplimentar, 86 000 
tone de cărbune

_. .^-IsHrindu-și tenumele cucerit prin rezultatele 
eXikpțidnalp care-i încununează activitatea, colecti
vul de oameni ai muncii de la cariera Cîmpu lui 
Neag a extras suplimentar numai în această lună 
8161 tone de cărbune cocsificabil. Prin aceasta, 
plusul înscris în dreptul harnicilor muncitori de - 
aici, în cadrul întrecerii socialiste însumează în: pre
zent aproape 86 000 tone de cărbune. Ziua de luni, 
25 octombrie ă.c„ a fost la fel de rodnică, extră- 
gîndu-se cu 65,0 tone mai mult ~ decît planul zilei. 
Este un rezultat de amplă dimensiune care dă contur 
abnegației muncitorești care „îmbracă" în haina 
vredniciei numele unor oameni ca Ștefan Băbeanu, 
Nicolae Szatmari, Ana și Mihai Chistol, Victor Pă- 
trașcu și Mihai Fogarași.

Productivități 
sporite

In abatajele 
mecanizate

T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, secretar .. gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutlv al C.C. al P.C.R., 
au avut convorbiri cu to
varășul Mitia Rîbicici, pre
ședintele Prezidiului C.C.

Comuniștilor din Iugoslavia 
al Uniuni-i 
din Iugoslavia 
pat tovarășul
Vidici, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I,

în cadrul convorbirilor 
desfășurate într-o atmosfe
ră de prietenie și cordia
litate, în spiritul înțelege
rii și respectului reciproc, 
s-a apreciat cu satisfacție 
că relațiile de colaborare

Corii uniștilor
A partici-
Dobrivoie

dintre Partidul - Comunist? 
Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes, ceea 
ce contribuie la dezvolta
rea ansamblului raporturi- 

- lor româno-iugoslave de 
bună vecinătate și cola
borare. S-a relevat că e- 
xistă largi posibilități si

(Continuare tn pag. a 4-a)

Zi rodnică pentru 
preparatorii

Puternic angrenați în 
bătălia pentru „cărbune 
mai mult, mai bun, mai 
ieftin" oamenii muncii de 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui din Luipeni ob
țin rezultate deosebite.

Astfel, luni, 25 octom
brie a.c., rezultatele vor
besc de la sine despre 
hărnicia lor : 3 300 tone de 
cărbune spălat pentru cocs, 

- recuperarea în cocs 30,0 
puncte,' Târ la recuperarea 

’ f’ ' p o îmbunătățire de 
'4,4 puncte (60,0 față dec. 

55,6 plan). Totodată ei ra
portează de la începutul

din Lupeni
lunii plus 7 856 tone 
„mixte".

Dintre formațiile frun
tașe evidențiate cu acest 
prilej îi amintim pe pre
paratorii 
Constantin
Hatfaliidi
Gheorghe Trifoi (sortare) 
din schimbul condus de 
PetrtrȘantia.

Buna funcționare a uti
lajelor și instalațiilor a 
fost asigurată prin hărni
cia și priceperea electrici
enilor și lăcătușilor îndru
mați de maiștrii Cazimir 
Becsuk, Vasile Maioga și 
Iuliu Antal. (T. A.).

la

Vasile Hăcășan,
Filip, lanoș 

(preparare),

Colectivul de mineri 
sectorului II de la I. 
Lupeni se menține și 
această lună printre frun
tașii minei. Ei au extras 
pînă ieri 570 tone de căr
bune coosificabil peste pre
vederile de plan la zi, Cu 
acestea plusul cumulat de 
la începutul anului la pro
ducția fizică de cărbune 
se ridică la peste 6 000 de. 
tone. Cele mai bune re
zultate le-au obținut bri
găzile conduse de Simion 
Rusu și Marin Tureanu, 
care au depășit producti
vitatea muncii cu 14 la 
sută și, respectiv, 7,7 la 
sută în abatajele frontale 
cu tăiere mecanizată 
care le exploatează.

al 
M. 
în

Intllnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

cu tovarășul Nikola Liubicici
Marți seara, tovarășul. 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit cu 
tovarășul Nikola Liubicici, 
președintele

Republicii Socialiste Ser
bia, și soția sa, tovarășa 
Vera Liubicici, la sediul 
Adunării Republicii Soci
aliste Serbia.

în cadrul întîlnirii prie
tenești, tovarășul Nikola 
Liubicici a exprimat satis- 

Prezidiului facția că tovarășul Nicolae

Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
sînt din nou oaspeți dragi 
af Iugoslaviei, convingerea 
că această nouă vizită va 
contribui la perfecționarea 
continuă a legăturilor de

(Continuare tn pag. a 4-a)

Nouă capacitate de producție
în cîmpul minier Cimpa 

— Lonea au început lu
crările de organizare pen
tru deschiderea unei ex
ploatări la zi a cărbune
lui. Este vorba despre ca
riera Cimpa, care va avea 
într-o primă etapă o pro
ducție de 500 tone de eăr.

bune în 24 de ore.
în vederea deschiderii 

noii cariere se prevăd im
portante lucrări de desco- 
pertare. Cariera este pla
nificată să livreze primele 
cantități de .' cărbune în 
ultima lună din trimestrul 
IV al acestui an. .

Formația de transport condusă de Carol Deneș, asi
gură cu vagonete sectoarele I și V de la I. M. Dîlja în 
vederea evacuării cărbunelui extras. In imagine, o parte 
din componență acestei harnice formații de lucru.

Foto : Ștefan NEMECSEK

(Pag. a 3-a)

Concursul de protecție 
a muncii in unitățile 

C.M.V.J.

AMPLA PLEDOARIE
PENTRU CUNOAȘTEREA 

Șl APLICAREA FERMA 
A CERINȚELOR 

DE SECURITATE A MUNCII

(Pag. a 2-a)

Ziua brigadierului - 
utilă consfătuire 

de producție desfășurată 
sub deviză

PATRIEI, MAI MULT 
CĂRBUNE I

Lucrări menite 
să contribuie 
la siguranța 

circulației
Profitînd de interva

lul de timp prilejuit de 
închiderea liniei dintre 
stațiile Petroșani și Li- 
vezeni, muncitorii fero- 
yiari din municipiul 
nostru au efectuat du
minică, 24 octombrie, 
cîteva lucrări importan
te. Sub îndrumarea sec
torului electromecanic, 
la intrarea (dinspre Li- 
vezeni) a stației Petro
șani s-a schimbat o du
blă joncțiune (macazul 
26/30), s-au făcut lu
crări de revizie și veri
ficări la linia de con
tact pe distanța Petro
șani — Livezeni. Toto
dată s-au făcut lucrări 
de întărire a terasamen- :
tutui și de consolidare
a liniei ferate.

Fruntașii Văii în realizarea lucrărilor miniere de deschideri
BILANTUL

TREI TRIMESTRE : • Plus 
78 ml față de planul fizic 
de lucrări miniere • De
pășirea sarcinilor valorice 
cu 3,6' milioane lei • Re
alizarea productivității mun
cii, în expresie valorică, 
în proporție de 109 la sută 
• Toate brigăzile au .de
pășite propriile sarcini, re
alizările lunare fiind intre 
105 și 115 la sută față de 
cele planificate.

Deși pentru 
de investiții ale întreprin
derilor miniere ale 
Jiului nu s-a întocmit un 
„top", totuși, la nivel de 
combinat, în comandamen
tele săptămînale care se 
organizează, sectorul XI 
— investiții al I.M. Pe- 
țrila este cotat pe locul I. 

coiec- 
trei 
ar
că 

din 
de 

mai-

Borș, împreună cu mine
rii din brigada pe care o 
conduce avansează pe o- 
rizonturi de însemnătate 
deosebită pentru deschide
rea de noi capacități în 
viitor. La fel și brigada 
condusă de Ioan. Pop, care 
execută lucrări speciale de 
aeraj într-o zonă în care 
se vor pregăti abataje 
frontale de mare capaci
tate ce vor produce deja 
în anul viitor. ” 
Barabaș, cu o 
nou constituită 
tot în lucrări miniere spe
ciale, împreună cu forma
ția condusă de Alexa Si
mon. iar Ilie Graure cu 
ortacii asigură finalizarea 
unui important bazin de 
acumulare și stația de eva
cuare a apelor reziduale 
din mină. Trăiesc cu toții 
mîndria că, prin tot ceea 
ce înfăptuiesc, asigură 
osatura de bază din care 
se dezvoltă continuu aba
tajele minei.

Anton HOFFMAN

capacitate, prin 
de recomprima- 
de mașini de în-

crărilor miniere speciale 
care deschid noi orizonturi 
productive ale minei. Pe

PRIMELOR . co-inginerești 
lizează zi de 
de o notabilă 

pentru’ dezvoltarea temei
nică, în ritm grăbit a ca
pacităților ? de mîine 
minei.

— Acționăm _____
cu deplină 
responsabili
tate pentru ca 
cerințele de 
creștere a ca
pacităților 
productive să 
fie înfăptuite intr-un timp 
cit mai redus — ne-a de
clarat inginerul Bujor . .
Bogdan, șeful sectorului. ganizare a muncii în toate 
Urmărim în acest fel, be
neficiind de un susținut 
siprijin din partea condu
cerii colectiv? a minei, să 
asigurăm creșterile la pro
ducția fizică de cărbune 
preconizate în actualul cin
cinal și următorii ani. Ac
ționăm în acest scop atît 
prin programele tehnice 
puse în valoare — de pil
dă, prin introducerea unei 
noi combine de înaintare

se materia- 
zi în fapte 

valoare

ale

sectoarele

Văii

Bilanțul activității 
tivului pe primele 
trimestre ale anului, 
gumentează afirmația 
munca muncitorilor 
puternicele formații 
lucru ale sectorului, 
ștrilor și cadrelor tehni-

de mare 
folosirea 
toare -Și .
cărcat la toate fronturile lingă cursurile curente de 

ridicare a pregătirii pro- 
‘ . ■_> a muncitorilor
organizate la nivel de mi

nă, sectorul 
■ investiții or
ganizează 
curs propriu 
de mineri, la 
care s-au în
scris chiar 
și muncitori 

deja calificați, între care 
Mihai Pena, electrician, 
Ion Lupașcu, mecanic, Chi- 
riac Mesaros, sudor și 
alții. Cei din brigada con
dusă de Vasile Pavel, mi
ner specialist cu înalt 
prestigiu în sector, vor e- 
xecuta adinei rea puțului 
15, care deschide noi fron
turi de cărbune pînă la 
cota —150, sub nivelul 
mării. Ortacii lui loan 
Musca au atacat de cu* 
rînd lucrările la „guferul" 
unul nou puț, de 300 me
tri adîncime. Constantin

de lucru —, cit și prin
măsurile organizatorice pe feșionale
care le întreprindem în c

Capacitățile productive 
de mîine— asigurate în avans

un

vederea pregătirii optime 
a noilor obiective și, con
comitent, pentru buna or-

fronturile — prin aprovizi
onare ritmică, cit mai a- 
proape de locul de muncă, 
organizînd în fiecare 
minică intervenții de 
ploare.

Intre lunile mai și 
tombrie. In sector au 
încadrați 80 noi muncitori. 
Toți acești tineri mun
citori au intrat în grija 
unor mineri cu multă ex
periență în execuția lu-

du- 
am-

oc- 
fost

Francis c 
formație 
lucrează
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Concursul Amplă pledoarie pentru
de protecție
a muncii in cunoașterea și aplicarea fermă

unitățile C.M.V.J. a cerințelor de securitate a muncii

M.

în 
de 
la 
de

miniere 
concursul 
cu faza M.

Pagina realizata de IOAN LASCU, 
Ilustrația - ȘTEFAN NEMECSEK

Participonții la concurs dovedesc o bună pregătire 
teoretică la testul scris.

Principalul cîștig 
aprofundarea regulilor N.D.P.M.

S-a încetățenit tradiția 
ca, an de an. în unitățile 
economice subordonate 
Combinatului minier Valea 
Jiului să 6e desfășoare 
concursuri de protecție a 
muncii care antrenează o 
masă mare de muncitori, 
datorită unei organizări 
bine puse la punct pînă 
în cele mai mici detalii.

Ca și în edițiile prece
dente,' și în acest ari, în 
toate întreprinderile mini, 
ere din Valea Jiului, 
secțiile întreprinderii 
preparare a cărbunelui, 
întreprinderea de piese 
schimb, reparații utilaje și 
echipamente eleotroteh- 

Petro- 
a în- 

pe for-

echipamente 
nice 
șani, 
ceput 
mâții de lucru, urmînd a- 
poi fazele pe secții. între
prinderi și, la final, faza 
cea mai cuprinzătoare — 
pe Combinatul minier. E- 
chipajele alcătuite exclu
siv din muncitori, au avut 
o structură complexă, în- 
globînd cîte patru mem
bri, fiecare fiind specialist 
într-una din meseriile de 
bază din subteran: miner, 
artificier, lăcătuș, electri
cian. I.n ceea ce privește 
preparatorii, componenții cărbunelui Valea Jiului. E_ 
echipajelor cuprindeau re
prezentanți ai secțiilor de 
brichetaj, spălare și între
ținere electromecanică. Fa
zele pregătitoare ale con
cursului au ' permis astfel 
selectarea dintr-un mare 
număr de echipaje a ce
lor mai buni cunoscători 
ai normelor de protecție a 
muncii, specifice fiecărei 
meserii. Avî>nd în vedere o 
asemenea participare, este 
ușor de înțeles, că subiec
tele de examinare au fost

în caz de avarii
' • Purieți-vă (dacă 
necesar) masca de autosal- 
vare ; purtați masca asu
pra voastră sau păstrați-o 
în apropierea locului de 
lucru, astfel ca oricînd să 
o puteți folosi.

• Evacuați-vă în mod 
ordonat pe căile pe care 
ați fost instruiți cu ocazia 
prelucrării planului 
prevenire și ; lichidare 
avariilor.

Echipajul cîștigățor, 
cela care a reprezentat 
întreprinderea de prepa
rare a cărbunelui Valea 
Jiului, caută să impună 
deja o tradiție : în ulti
mii ani preparatorii s-au 
situat nu o dată pe lo
cul care conferă cununa 
de lauri. După cum am 
mai arătat, echipajul a 
cuprins muncitori de la 
Preparația Coroești. Ei 
sînt Virginica Vîrjan, Ha- 
ralamb Stoenică, Marian 
Screciu și Gheorghe Ka- 
loș, fiecare participînd 
pentru întiia oară la faza 
superioară a acestui con
curs.

Brichetatorul Gheorghe 

aproape exhaustive, ele e- 
puizînd practic tot dome
niul.

Consecutiv aplicării a- 
ceslui sistem de concurs, 
la faza a lV-a, cea de la 
nivelul combinatului, s-au 
prezentat opt echipaje din 
Valea Jiului (între ele înre- 
gimentîndu-se și echipajul 
întreprinderii de preparare 
a cărbunelui), un echipaj 
din județ (mina Țebea) și 
altul reprezentînd județul 
Caraș-Severin (I. M, Ani
na). O inexplicabilă absen
ță au înregistrat întreprin
derile miniere Dîlja, Ani. 
noasa și Bărbăteni și în
treprinderea de piese de 
schimb, reparații utilaje 
și echipamente electrotehni
ce miniere Petroșani, deși 
echipajele lor dovediseră 
o bună pregătire în fazele 
anterioare, calificîndu-se 
pentru concursul final.

în sala bibliotecii și în 
cea a artelor și tehnicii 
de la casa de cultură, a 
avut loc prima etapă a 
acestpia — proba scrisă. 
Prin acest filtru au trecut 
cu bine șase echipaje, 
cinci de la întreprinderi 
miniere și unul al între
prinderii de preparare a 

tapa orală, precedată de 
o probă practică 1n care 
s-au detașat reprezentanții 
minei Lupeni, a avut loc 
pe scena Casei de cultură, 
în prezentarea plină de 
vervă a- lui George Negra- 
ru. Juriul, format din spe
cialiști ai Inspectoratului 
de protecție a muncii 
C.M.V.J., a adresat 
șase întrebări, comune pen
tru toate participantele. 
Vizînd normele de lucru 
cu utilajele, asigurarea si.

Kaloș, cu satisfacția iz- 
bînzii întipărită pe față, 
a declarat : „Particip 
pentru prima dată la 
faza municipală, care de 
fapt și finalizează con
cursul. Anul trecut am
wiiiiiiiiiHiiiHiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiumuiiHiiii, 

Cuceritorii cununii de fauri 
zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzz 
fost prezent doar la faza 
de masă. Apreciez faptul 
că acest concurs se des

fășoară pe baza unui regu
lament bine întocmit prin 
care se urmărește admi
terea în competiție numai 
a personalului muncitor,

guranței la locurile dc 
muncă, probleme de legis
lație a muncii, întrebările 
au creat o vie competiție 
între echipaje, lo-r solici- 
tîndu-li-se răspunsuri
prompte, precise, în răs
timp de 30 secunde, unul 
sau două minute. A fost 
derulat aipoi și ultimul 
moment al concursului — 
patru întrebări de specia
litate, formulate separat 
pentru minerit, pe de o 
parte, și pentru preparare, 
pe de altă parte. S-au 
distins prin exactitate și 
siguranță echipajele între
prinderilor miniere Lu
peni și Petrila. situate în 
această ordine pe locurile 
II și III, dar cu deosebire - 
echipajul întreprinderii de 
preparare a cărbunelui 
Valea Jiului, care a cu
prins muncitori de la Pre
parația Corcești. Au fost 
acordate și trei mențiuni 
echipajelor de la minele 
Vulcan, Uricani și Țebea. 
Examinînd „clasamentul", 
remarcăm situarea detașa
tă în frunte a preparato
rilor, cu un avans de a- 
proape 60 de puncte față 
de următoarea clasată.

Tuturor participanților 
le-au fost acordate de că
tre organizatori (Uniunea 
sindicatelor din întreprin
derile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică 
și Combinatul minier- Va
lea Jiului) diplome și pre
mii bănești. Fără îndoială, 
cîștigul cel mai însemnat 
este însă însușirea și cu
noașterea aprofundată a 
regulilor de protecție a 
muncii, ceea ce creează 
condiții pentru realizarea 
unei maxime securități la 
locurile de muncă.

nespecializat în protecția 
muncii. Aceasta tocmai 
pentru a îngădui asimila
rea normelor de protecție 
a muncii de către mem
brii tuturor formațiilor 
de lucru.

Juriul a fost sever, a- 
plicînd cu strictețe pre
vederile regulamentare. 
Departajarea, făcută obi
ectiv, este rezultatul cu
noștințelor acumulate de 
fiecare concurent in 
parte, noi fiind de dife-

ATENȚIUNE !
Nu lucrați la uti

laje dacă nu aveți 
calificarea necesară !

Formația cî?.

tigâtoarea concursului de 

protecție a muncii.

rite meserii. Tocmai a- 
ceasta implică o colabo
rare organică între toți 
membrii colectivului. 
Ne-arn pregătit împreună, 
fiecare dînd răspunsuri 
competente pe linia spe
cialității sale.

Nădăjduim ca și la a- 
nul reprezentanții prepa
ratorilor să se dovedeas
că imbatabili. Locul ob
ținut. astăzi ne obligă la 
îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor pentru a fi 
competitivi nu neapărat 
în întreceri de acest fel, 
ci în. respectarea datoriei 
de a asigura securitate 
deplină sănătății și chiar 
vieții noastre",,

Utilitatea concursului 
de protecție a muncii, în 
mare parte constînd din 
probe teoretice, se veri
fică de fapt in reduce
rea numărului de acci
dente la locurile de mun
că, în crearea unor con
diții care 6ă protejeze 
sănătatea celor angajați 
în procesul productiv.

„La întreprinderea 
noastră fiecare muncitor 
cunoaște normele depar
tamentale de protecție a 
muncii. De la însușirea 
lor teoretică pînă la a- 
plicarea în practică este 
uneori-o distanță cam 
lungă, din care cauză se 
generează și accidente. 
Să nu uităm că realiza
rea unor sarcini sporite 
de pian depinde in mare 
măsură de respectarea 
regulilor de protecție a 
muncii, căci astfel pot fi 
evitat» dereglările și în
treruperile din procesul 
de producție, astfel se a. 
sigură integritatea forței 
de muncă a fiecărui om", 
afirma unul din competi
tori, minerul Mircea 
Deoancă de la Țebea.

Iosif Remete, inginer 
șef cu probleme de aeraj 
și protecție a muncii în 
C.M.V.J., președintele ju
riului, remarca i „în ciu
da faptului că pregătirea 
concurențelor a atins cote 
superioare față de. ce
le din anii trecuți, to
tuși punctajul acumulat 
se situează la același ni- . 
vel. Aceasta îșî are ex
plicația în gradul Sporit 
de dificultate a întrebă
rilor și în aplicarea se
veră a regulamentului de

CEI MAI BUNI, 
DINTRE CEI BUNI

Participare nume
roasă si < echipaje 
bine pregătite, iată 
principalele caracte
ristici ale concurstt 
iui de protecție ■ 
muncii intitulat „Cu 
noscînd și 
normele de 
a muncii, 
accidentele 
năvirile 
nale“. în urma pune 
tării răspunsurilor 
juriul a stabilit ur 
mătorul „top“ : pre 
miul I : întreprinde 
rea de preparare 
cărbunelui Valea .Ti 
ului — 446 p. ; pre 
miul II : I. 
trila — 389 p 
miul III : I. 
peni — 334 p.

aplicînd 
protecție 

prevenim 
și îmbol 
prof;^

> Pe 
pre 
Lu-

securitate
concurs. Organizatorii din 
întreprinderi trebuie să-și 
propună ca scop pentru 
viitor să asigure o parti
cipare mult mai largă îr 
etapele de masă. ' Sp&>- 
ca In 1983 în fața juriu
lui fazei municipale să 
se prezinte toate unitățile 
economice subordonate 
Combinatului minier Va
lea Jiului".

Elena Negreanu, ingi
ner, specialist în proble. 
me de protecție a muncii 
la C.M.V.J., arăta că t 
„Prin conținutul întrebă
rilor, acest concurs a fost 
mai sever decît cel de 
anul trecut. O notă foar
te bună se poate acorda 
inițiativei de a primi în 
competiție numai echipa
je formate din muncitori 
nespecialiști în protecția 
muncii. Dacă ne raportăm 
tot la trecut, la această 
ediție echipajele au fost 
mai complexe, privite 
din unghiul meseriilor 
reprezentate‘.de cei pa
tru membri".

, Nicolae Rad, activist al 
Consiliului județean 
sindicatelor, sesiza 
mensi-uneâ etică, um 
a concursului : „N-aș 
numi această manifesta
re un concurs de protec
ție a muncii, ci mai de
grabă un concurs pen
tru păstrarea sănătății și 
vieții întregului personal 
muncitor. Cunoașterea 
aplicarea fără rab.it 
normelor de prote 
muncii garantează 
zența, în 
forțelor, a 
muncii in 
muncă, în 
pietate".

plenitudinea 
fiecărui «n al 
colectivele 
familie

reprezentate%25e2%2580%2598.de


MIERCURI, 27 OCTOMBRIE 1982

NICOLAE TOMA PETRU SCRĂDEANU

f

Un factor hotârîtor:
CONSTANTIN CHIȚOIU CONSTANTIN ALEXA

PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE!
Casa de cultură din Petroșani a găzduit, simbata, 

23 octombrie, „ZIUA BRIGADIERULUI" - dezbatere or
ganizată de Consiliul municipal al sindicatelor, la care 
au participat mineri șefi de brigadă, maiștri minieri și 
electromecanici, ingineri șefi de sectoare, cadre de con
ducere din unitățile extractive și de la Combinatul mi
nier, Valea Jiului. ș

In lumina sarcinilor desprinse din cuvintările tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, rostite la Plenară C.C. 
al P.C.R. din 7-8 octombrie a.c. și la recenta Consfă
tuire de lucru de la Comitetul Central al partidului, 
participanții la dezbateri au scos in evidență resursele 
și posibilitățile existente în cadrul brigăzilor și sectoa
relor pentru creșterea producției fizice, a productivită
ții muncii și eficienței economice. Au fost făcute pro
puneri pentru eliminarea unor neajunsuri, pentru ăcti- 
vizarea tuturor formațiilor de lucru Și a compartimen

tai telor tehnico-funcționale în vederea îmbunătățirii rea- 
lizăriloț^ zilnice, astfel ca toate colectivele să răspundă 
prin Fapte de muncă exemplare chemării patriotice de 
a da țării tot mai. mult cărbune.

In pagina noastră, redăm pe scurt sugestiile și 
propunerile cu privire la activitatea de producție, des
prinse din • cuvîntul participanțiior la dezbateri.

ION CALOTĂ

Asigurarea condițiilor optime 
de lucru în abataje !

poateFiecare formație 
să facă mai mult pentru 
creșterea producției fizice
Situația realizărilor la 

producția fizică de căr
bune, pe 9 luni, nu este 
deloc îmbucurătoare. Din 
prezentarea făcută de ing. 
Gheorghe Marchiș, direc
torul tehnic al C.M.V.J., 
s-a desprinș că există încă 
un mare număr de brigăzi . 
oare nu-și îndeplinesc 
sarcinile de plan. Din 87 
abataje frontale și 101 a- 
bataje cameră nu au rea
lizat sarcinile de plan de- 
cît 45, respectiv, 30 de 
formații. Exi6tă, desigur, 
mai multe explicații asu- 

. pra pauzelor care au de- 
_f4 piiftt rămînerile în 

urma, dar, după cum con
firma experiența unor bri
găzi, dificultățile ivite la 
front sint înlăturate dacă 
se acționează insistent, 
printr-o mai bună organi.. 
zare a producției și a 
muncii. Acolo unde șeful 
de brigadă, șefii de schimb 
și minerii cu practică în
delungată, împreună cu 
maiștrii, inginerii și tehni
cienii sectorului se preocu
pă cu țoată răspunderea 
de soluționarea probleme, 
lor tehnice, de aprovizio
nare și transport, de res
pectarea strictă a mono
grafiilor de lucru, rezul
tatele sint și ele satisfă
cătoare, situîndu-se la 
înălțimea eforturilor de
puse. Pot fi date numeroa- 

. j^rsexemple, aproape din 
fiecare întreprindere mi
nieră s la mina Petrila, 
brigada condusă de Ștefan 
Alba a îndeplinit sarcinile 
de plan pe 9 luni în pro
porție de 145 la sută, ob- 

_ ținînd o producție supli
mentară de 34 000 tonb de 
cărbune ; brigada condusă 
de Pavel Dediu, de la mina 
Aninoasa, se înscrie prin
tre fruntași cu un- plus de 
12 000 tone ; la minele 
Lupeni și Paroșeni, for
mațiile conduse de Matyus

CONSTANTIN CHIȚO. 
IU, miner șef de brigadă 
la I. M. Lonea: „Brigada 
pe care am condus-o pînă 

în 
de

Laszlo și Francisc Fazacaș 
au extras suplimentar 
14 000, respectiv, 10 000 

. tone de cărbune. Brigăzile 
amintite mai sus lucrează 
în abataje frontale dotate 
cu mecanizare modernă, 
unde se ivesc numeroase 
probleme, de complexitate 
tehnică ridicată, pe care 
minerii; muncitorii polica. 
lificăți
maiștrii, inginerii -le solu
ționează operativ, 
rînd un ț' .____ _ .

• extracției. In alte abataje 
frontale, cu susținere in
dividuală, brigăzile condu
se de Grigore Mîndruț, de 
la mina Lonea, Vasile 
Glișcă de la mina Petrila, 
Constantin Șorescu, de la
mina, Uricani și altele, au 
obținut, fiecare, plusuri de 
producție de cite 7 000 
tone. La mina Vulcan, bri
gada condusă de Mihai 
Neștian a obținut în aba
taj cameră, un plus față 
de prevederi de 5 700 tone 
de cărbune. , \

' Pe calea unei mobilizări 
depline a potențialului for
mației de lucru, minerii 
destoinici confirmă, așa
dar, că dificultățile pot fi 
învinse. Abatajele nu sînt 
locuri 
nici la 
Pavel 
crează 
dar se 
gație, cu multă 
profesională și 
muncitorească pentru des
fășurarea unei activități 
exemplare.

Principala concluzie des
prinsă din contextul con
sfătuirii este aceea că pen
tru eliminarea unor nea
junsuri brigada de produc
ție poate face mai mult, 
îndeosebi prin întărirea 
ordinii și disciplinei, prin 
folosirea la maximum < a 
efectivului și timpului de 
lucru.

sau specializați,

asigu-
flux continuu al

de muncă ușoare, 
Ștefan Alba sau la 
Dediu nu se lu- 
. „fără probleme", 
acționează cu abne. 

ambiție 
dăruire

Priorități desprinse din
• Asigurarea grinzilor, necesare pentru extin

derea tavanului de rezistență ;
• îmbunătățirea aprovizionării cu armături

TH; ' - 7
• Urgentarea tipizării și uniformizării trans-

portoarelor ;

acum doi ani realiza 
mod ritmic sarcinile 
plan. între timp, am ur
mat școala de maiștri și 
de trei luni am preluat 
din nou conducerea unei 
brigăzi. Este un abataj ca
meră cu dificultăți destul 
de mari. Vrem să intro
ducem o tehnologie moder
nă — tavanul de rezis
tență — cu care să obținem 
creșterea productivității, 
reducerea consumului de 
lemn și a efortului fizic. 
Tavanul de rezistență va 
fi extins și la alte abata
je, dar pentru aceasta 
mina are nevoie, în medie, _ 
de cîte 150 de grinzi pe zi. 
Cit privește transportoare
le, este necesară uniformi
zarea acestora, avem prea 
multe tipuri și se ivesc 
greutăți cu procurarea pie. 
selor de schimb".

CONSTANTIN ALEXA, 
miner șef de brigadă 
I. M. Petrila: 
realizat planul 
lună.

tal de douăzeci de ani, 
de-acum cunosc stratele. 
știu unde și din ce cauză 
se creează unele probleme. 
Avem greutăți la dirijare, 
la închiderea unui ciclu și 
nu putem opri abatajul 
sîmbătă seara dacă nu am 
încheiat ciclul, altfel tra
gem 2-3 zile să punem la

eriior. Un artificier de
ține un loc deosebit 

‘ de important în acti
vitatea sectorului, și dacă 
are prea multe fronturi se 
întîmplă că unele rămîn 
nepușcate. Consider că ar 
trebui încadrați într-o ca
tegorie mai bună, pentru 
a fi cointeresați, sau să se 
găsească o altă soluție de punct susținerea individu. 
cointeresare, ca să avem ală, care _intră în vatră", 
un număr corespunzător 
de artificieri pe 
schimburile".

PETRU SCRADEANU, 
miner șef de brigadă Ia 
I. M. Livezeni: „Am în
registrat în cîte o lună 
chiar și 10 zile de stag
nări din cauza deficiențe*

PAUL GRASU, subingi- 
toate net, șef de brigadă la 

I. M. Lupeni: „Din aba
taj dotat cu complex me
canizat am extras pînă la 
epuizarea panoului, o pro
ducție suplimentară de 
15 000 tone, în 1981, șî de 
4 000 tone de cărbune în

la
„Noi am 
lună de 

Secretul constă în 
faptul că pentru a asigura 
folosirea la maximum a 
timpului de lucru am su
prapus unele schimburi, 
dacă în abataj erau lu
crări suplimentare sau 
mai dificilă de executat. 
Avem un volum mare de 
rambleu. Puțul actual nu 
ne mai poate deservi și 
trebuie să transportăm

> multe materiale pe suitor. „ 
Vrem și noi sa introdu
cem tavanul de rezistență 
cu grinzi îngropate în va
tră, într-o zonă de foc, de 
upde vom putea extrage 
7 000-8 000 tone de cărbu
ne.

Avem condiții de lucru 
mai grele, dar le învin
gem. Ce ne lipsește? O 
problemă acută o repre
zintă pregătirea tinerilor 
muncitori care provin din 
licee și școli profesionale. 
Trebuie făcut mai mult 
pentru formarea lor, incă 
de ne băncile scolii".

NICOLAE TOMA, mi
ner șef de brigadă la 
I. M. Dîlja: „Din forma
ția tip ne lipsesc 
torii calificați,, iar 
tor se simte lipsa

munci- 
pe sec* 
artifici-

Opinii șl propuneri ale brigadierilor

lor electromecanice. Dar, 
să nu dăm vina numai pe 
utilaje, să privim și în 
casa noastră, unde nu stăm 
deloc bine cu nemotiva
tele, cu disciplina. Trebuie 
să facem mai mult ca să 
îmbunătățim prezența și 
să folosim la maximum 
timpul' de lucru.

Ne lipsesc și nouă mun
citorii calificați. Rămîn 
multe schimburi în care 
nu facem plasarea comple
tă la miner I și II. Se re
simte și lipsa altor me
seriași, din această cauză 
nu facem față defecțiuni
lor, căci nu se execută re- 

- yiziile și reparațiile ne
cesare. Fiindcă s-a mai 
vorbit de școli, susțin și 
eu că absolvenții acestora 
trebuie să ajungă 
cu o pregătire 
mai bogată".

ION CALOTA,
Șef de brigadă la I.
Vulcan : „Aș dori să arăt 
că ortacii noștri, muncito
rii..de la aprovizionarea cu 
materiale și cu «goale», au 
și ei partea de'răspundere 
pentru faptul că nu am 
realizat planul. Se discută 
că trebuie să fie cointere
sați. dar practic nu se 
schimbă nimic și de mul
te ori unii electricieni, lă. 
câtuși și mecanici, chiar 
dacă au vechime, «trag de 
timp» pînă remediază o 
defecțiune. Lucrez pe fron-

la noi
pra-cti-că

miner 
M.

acest an. Acum montăm 
complexul L11 pentru care 
avem termen de punere 
în funcțiune data de 21 no. 
iembrie. Doresc să preci
zez că acest utilaj 6e a- 
flă la a treia întrebuin
țare, fapt ce denotă răs
punderea cu care minerii 
din brigăzile sectorului IV 
se preocupă de exploata
rea și întreținerea utilaje
lor de înaltă tehnicitate, 

r pe, care le avem în dotare.
Am constatat și noi fap- 

■ tul că absolvenții de licee 
și școli nu posedă cunoș
tințele minime de pregă
tire; profesională- de care 
âu nevoie pentru o bună 
integrare în ; cerințele mi
neritului.

în brigada noastră avem 
muncitori policalificați, 
dar și muncitori speciali
zați pe unele operații. A- 
vem. de pildă, unii mun
citori care nu trebuie să 
dea cărbune. Noi dăm căr
bune și pentru ei, cîte 100 
de tone pe zi. Aparent, ar 
fi o pierdere pentru noi, 
de .100 . de tone, dar Tu- 

; crurile" nu stau asa. Pier
derea noastră ar fi mult 
mai «are dacă nu am a- 
vea acești muncitori elec
tromecanici, care contri
buie efectiv la prevenirea

stagnărilor, asigură desfa. 
șurarea fluentă a extrae* 
ției“. ;...ș -

NICOLAE OPREA, mi
ner șef de brigadă la 
I. M. Bărbăteni: „Reali
zarea planului de către o 
brigadă depinde încă de 
•la deschiderea stratului, 
de modul în care este pre
gătit abatajul. Acolo unde 
abatajul este prevăzut Cu 
trasee lungi de aprovizio
nare, său cu cîte 12 trans
portoare, cu greu vor fi 
îndeplinite sarcinile de 
plan. Dacă are asigurate 
toate condițiile, de apro
vizionare ș.i transport, lu
crurile se schimbă, briga
da va prindă curaj, se va 
mobiliza intens. Cît pri
vește stabilizarea cadre
lor, noii încadrați rămîn' ‘ 
în brigadă dacă găsesc o 
atmosferă bună de lucru, 
și dacă realizează cîștiguri 
bune. Brigada pe care o 
conduc are o datorie de 
1 000 de tone pe care sun
tem hotărîți să o recupfC 
răm“.;

GHEORGHE SCORPIE, 
miner șef de brigadă la 
I. M. Uricani: „Principala 
dificultate, la mina noastră 
o constituie fluctuația. A- 
cum avem condiții bune, 
tinerii stau în cămin cîte 
doi în cameră, nu așa cum 
stăteam noi, veteranii, cîte 
80 într-o baracă. Avem 
locuințe, avem abataje 
mecanizate și totuși tine
rii pleacă, iar cauza se 
află și în modul în care 
sint pregătiți pentru mun
că, în școli. Dacă în toți 
anii de : școală sînt feriți 
de orice eforturi, cînd vin 
la mină li se pare foarte 
greu, deși mecanizarea 
contribuie mult la ușura
rea muncii noastre. Și noi, 
în brigadă va trebui 
întărim disciplina, 
ce .vom soluționa 
probleme tehnice și

i să
După 
unele 

de 
natură tectonică,, vom ob
ține rezultate mai i'uiiei 
întrueît avem mulți ■mm.

. citori' buni și sîntem ho- , 
tărîți să facem total pen
tru realizarea planului ’ 
nostru de producție".

conținutul dezhaterilor
• Creșterea cointeresării personalului auxiliar 

în realizările formațiilor productive;
• Creșterea numărului de muncitori calificați, 

policalificați și specializați, în totalul perso-
naiului productiv;

• întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea climatului de lucru în fiecare brigadă, pentru 
stabilizarea cadrelor și asigurarea unor realizări sporite.

$ î 
y-fe-./’’

PAUL GRASU NICOLAE OPREA GHEORGHE SCORPIE
—---------------- -----------------------

’■Pagină realizată de ION MUSTAȚĂ, 
Ilustrația - CRISTIAN ȘTEFAN

muncitorii..de


4 Steagul roșa MIERCURI, 27 OCTOMBRIE 1982

■ »- ■

încheiereax.încheierea , 
Convorbirilor oficialeconvorbirilor oficiale

Marți după-amiază s-au s-a ajuns deschid noi șî 
încheiat convorbirile of ici- largi perspective tradițio- 
ale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul Petar 
Stambolici, președintele 
Prezidiului Republicii So. 
cialiste Federative Iugo
slavia.

In cadrul 
doua runde 
lor oficiale 
noi aspecte 
rii româno-iugoslave, 
dezvoltării ei neîntrerupte, 
spre binele celor două țări 
și popoare. A fost apro
fundat schimbul de păreri 
cu privire la căile și mij
loacele de amplificare a 
colaborării româno-iugo
slave, atît pe 
ral cît și pe 
națională.

Președintele 
Ceaușescu și 
Petar Stambolici au apre
ciat că înțelegerile la care

celei de-a 
a convorbiri- 
s-au abordat 
ale colaboră- 

ale

plan bilate- 
arena inter-

Nicolae 
președintele

nalelor relații de prietenie 
și colaborare româno-iugo.- 
slave. în cadrul vizitei au 
fost identificate noi posi- 

■ bilități de extindere a co
operării multilaterale din
tre țările și popoarele 
noastre. . ■

La sfîrșitul convorbirilor, 
desfășurate într-un spirit 
de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Petar 
Stambolici au exprimat 
deplina satisfacție pentru 
rezultatele cu care se în
cheie această vizită, și-au 
exprimat convingerea că 
schimbul de vederi, con
vorbirile și înțelegerile la 
care s-a ajuns corespund 
intereselor celor două sta

ll te și popoarelor lor, vor 
da un nou și puternic im
puls conlucrării româno- 
iugoslave.

MU N I C

Vizita la întreprinderea „Ikarus“
Importantele. morminte 

ale celei de-ă doua zile 
a vizitei oficiale de prie
tenie, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o 
face la invitația tovarășu
lui Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, în țara vecină 
șî prietenă, au pus puter
nic în lumină caracterul 
de lucru, rodnic al întîi- 
nirilor la cel mai înalt 
nivel româno-iugoslave, au 
evidențiat preocuparea co
mună, voința de a prospec
ta și iniția noi căi și ac
țiuni în vederea adîncirii 
dezvoltării legăturilor din
tre cele două state, spre 
binele popoarelor lor, al 
cauzei păcii și socialismu
lui.

Orele 9,00 ale dimineții 
zilei de 26 octombrie. De 
la reședința rezervată

oaspeți români,înalților
Palatul Alb, de pe coline
le Dedinie, coloana oficia
lă de mașini escortată de 
motocicliști' traversează o- 
rașul, îndreptîndu-se că
tre sectorul Zemun al Bel
gradului, unde se află cu
noscuta întreprindere „Ika- 
rus“.

La intrarea în întreprin
dere 6 mare mulțime de 
oameni, muncitori și spe
cialiști ai cunoscutei uni
tăți economice fac o caldă, 
entuziastă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Directorul general ai în
treprinderii „Ikarus“, una 
din principalele unități e. 
cononnice din R. S. Serbia, 
adresează, în numele tu
turor oamenilor muncii, un 
călduros salut de bun ve
nit și exprimă satisfacția 
pentru cinstea de a-i avea

. ca oaspeți • de onoare pe 
înalții soli ai . poporului 
român. ' ■

înalții oaspeți sînt invi
tați să viziteze cîteva din 
secțiile uzinei, în care 6e 
află, în stadii diferite de 
asamblare, autobuze Ika- 
rus. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

• Ceaușescu se informează 
îndeaproape de stadiul di
verselor lucrări, de proce
deele tehnologice folosite, 
de modul de valorificare 
a potențialului productiv 
al întreprinderii.

Pretutindeni, în secțiile 
vizitate, de-a lungul lini
ilor de montaj, oprindu-se 
pentru un moment din 
lucru, sute și sute de mun
citori îl întîmpină pe con
ducătorul României cu vii 
aplauze, cu urări de bun 
venit, adresează mulțumiri 
pentru onoarea de a le vi. 
zita întreprinderea.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șî tovarășa 
Elena Ceaușescu au sem
nat în Cartea de onoare a

întreprinderii „Ikarus“, sub 
cuvintele: „Ne-au făcut o 
bună impresie realizările 
uzinei «Ikarus», căreia îi 
urăm noi succese în acti
vitatea viitoare. Dorim ca, 
în spiritul ‘ tradiționalelor 
relații de prietenie șl co
laborare româno-iugoslave, 
să se dezvolte o bună con
lucrare și legături cît mai 
rodnice între muncitorii 
și specialiștii uzinei și cei 
din întreprinderile simila
re din România".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, de 
asemenea, un cald salut din 
partea muncitorilor din 
România, și a apreciat că 
pentru dezvoltarea unor 
bune relații de colaborare 
este necesar ca și re
prezentanți ai sindicatelor, 
între oamenii muncii să se 
realizeze întâlniri recipro
ce, care au un rol însem
nat în dezvoltarea relați
ilor de prietenie între clasa 
muncitoare din cele două 
țări, între poporul român 
și popoarele Iugoslaviei.

A TCO
cu privire la convorbirile dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mitia Ribicici
fUrmore din pag. 1) tuației internaționale. S-a 

subliniat necesitatea ca, în 
dorința reciprocă de ex-. actualele împrejurări 
tindere a legăturilor de 
prietenie și colaborare în
tre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, cele
lalte organizații social-po- 
litice, precum și între cele 
două țări socialiste vecine, 
evidențiindu-se importan
ța pe care dezvoltarea u- 
nor astfel de raporturi o 
are pentru popoarele ro
mân și iugoslave, pentru 
relațiile dintre țările din 
Balcani și din Europa, pen
tru pace, cooperare inter
națională pe baza egalită
ții în drepturi, progres so
cial și socialism în lume.

tn cadrul convorbirilor 
s-a efectuat un ecliimb de 
informații privind dezvol
tarea pe plan intern și ac
tivitatea Partidului Comu
nist Român șl a Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via în procesul construc
ției socialiste în cele două 
țări.

în cadrul convorbirilor a 
fost exprimată îngrijora
rea serioasă față de agra
varea în continuare a sl-

In
ternaționale, popoarele, 
toate forțele revoluționare, 
progresiste și democratice 
să se angajeze într-o mă
sură și mai mare în lupta 
pentru pace, respectarea 
independenței naționale a 
popoarelor, rezolvarea pe 
cale pașnică a actualelor 
conflicte și focare de cri
ză, pentru reluarea proce. 
sulul de destindere, înce
tarea neîntîrziată a cursei 
înarmărilor, pentru progre
sul mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare și edi
ficare a unei mai drepte 
ordini economice interna
ționale, pentru progres e- 
conomic și social.

In cadrul convorbirilor 
s-a procedat la un schimb 
de păreri privind unele 
probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești 
internaționale și construi
rea socialismului. S-a a- 
rătat că luarea în conside
rare a diversității căilor 
de acțiune pentru socia
lism și de construire a so. 
cialismului, ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice

ale fiecărei țări, deschide 
noi perspective de afirma
re a socialismului în lume 
și îmbogățește conținutul 
teoriei și practicii revolu
ționare. ..

S-a subliniat importan
ța colaborării și solidarită
ții partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza res
pectării consecvente a 
principiilor independenței, 
egalității în drepturi, ne
amestecului și răspunderii 
fiecărui partid în fața 
propriului popor și a pro
priei clase muncitoare, a 
elaborării de sine stătătoa
re a liniei politice a stra
tegiei și tacticii, condiție 
esențială pentru afirmarea 
socialismului în lume, pen
tru pace și progres soci
al. S-a reliefat, totodată, 
însemnătatea colaborării 
partidelor comuniste, so
cialiste și social-democrate, 
a mișcărilor de eliberare 
și a celorlalte mișcări și 
partiide democratice și pro
gresiste din lume în lupta 
pentru pace, democrație, 
progres social și raporturi 
internaționale bazate pe e- 
galitatea în drepturi a tu
turor popoarelor.

fntîlnirea 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
șl a tovarășei 

Elena Ceaușescu 
cu tovarășul 

Nikola Liubicici 
'Urmare din pag. IJ

strinsă colaborare dintre 
popoarele celor două țări.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru ospitalitatea 
prietenească tradițională 
care a fost rezervată dele. ■ 
gației române, și a expri
mat convingerea că prin 
convorbirile purtate, prin 
înțelegerile convenite, prin 
documentele ce vor fi sem
nate se va aduce o nouă 
contribuție la dezvoltarea 
colaborării și cooperării 
româno-iugoslave pe mul
tiple planuri, în interesul 
celor două popoare, al 
cauzei socialismului și pă
cii în lume.

Au fost abordate. în con
tinuare, probleme ale 
conlucrării bilaterale pe 
multiple planuri și s-a fă
cut un schimb de păreri 
asupră unor probleme ac
tuale ale vieții interna
ționale.

onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei

După încheierea 
vorbirilor purtate cu 
ședințele Prezidiului 
miletului Central al 
unii Comuniștilor 
Iugoslavia, 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat la 
uri dejun oferit în onoarea 
lor de tovarășul Mitia

con-
pre-
Co-

Uni- 
dln 

tovarășul

Ri.

Elena Ceaușescu
bicici și soția sa, tovarășa 
Vera Ribicici.

în cadrul dejunului, des
fășurat în aceeași atmos
feră de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere recipro
că, a continuat schimbul 
de păreri în probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și 
partide, spre binele reci
proc ai popoarelor lor, 
precum și în ceea ce pri
vește colaborarea pe plan 
internațional.

onoarea x.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu? 
și a tovarășei Elena Ceaușescu u 

oferit de tovarășul Nikola Liubicici
Marți seara, tovarășul Vera Liubicici. >

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin

tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa. Elena 
Ceaușescu au luat parte la 
un dineu oferit în onoarea 
lor de tovarășul Nikola 
Liubicici, președintele Pre
zidiului Republicii Socia
liste Serbia, și soția sa,

Dineu în

In cadrul dineului, des
fășurat intr-o ambianță de 
caldă prietenie, de aleasă 
prețuiee pentru 'înalții soli 
ai poporului prieten ■ ro
mân, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Nikola Liu
bicici au rostit toasturi ur
mărite cu viu interes de 
cei prezenți, aplaudate cu 
căldură.

Casa de Economii
și Consemnațiuni

informează
La tragerea la sorți a obligațiunilor CWS.C. 

cu cîștiguri din luna octombrie se vor acorda 
615 cîștiguri suplimentare în valoare de 850 000 
lei astfel:

— 1 cîștig a 50 000
— 2 cîștiguri a 25 000
—-2 cîștiguri a 20 000
— 4 cîștiguri a 10 000
— 6 cîștiguri a 5 000
~~ 100 cîștiguri a 2 000
-n 200 cîștiguri a 1000
— 300 cîștiguri a 800
Obligațiunile C.E.C. se vînd în tot cursul 

lunii octombrie la valoarea lor nominală.

FILME

glonte

memento

ANINOASA : Incident 
la graniță.

PETRILA: Un 
rătăcit.

LONEA : Viața 
moașă.

LUPENI — Cultural: 
Voiam să fiu prima.

recrutează tineri absolvenți ai treptei I de li 
ceu, pînă la vîrsta de 19 ani, pentru a se ca
lifica prin ucenicie la locul de muncă în urmă
toarele,meserii

— TINICHIGIU INDUSTRIAL
— ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII
— INSTALATORI ÎN CONSTRUCȚII
— ȚlMPLARI
— CONFECȚIONERI ÎNCĂLȚĂMINTE
Cooperativa „Straja" mai informează des

pre deschiderea activității de înregistrări benzi 
magnetice, care funcționează în cadrul unității 
de radio* din orașul Vulcan, ștr. 9 Mai, nr. 1 
(lingă piață).

rv 3

PETROȘANI __ 7 No
iembrie: O fată fericită; 
Unirea: Bărbații.

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă.
16.25 Tragerea pronoex. 

preș.
16,35 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor.
17.50 1 001 de seri. .
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Carnet electoral.

e fru_ 20,30 Actualitatea eco
nomică.'

20,45 Film artistic : „Hai
na de piele".

21.50 Dialogul orchestre
lor.

22,00 Telejurnal

REDACȚIA $1 AOMfttlsntAflâ; tMrafmi U. N. Bălcesca - l, tetefoona < UM <14 43, 42<M tMCgA O*MUL| npogtotta

VULCAN; Scene din 
viața de familie.


