
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VM

roșu Șl m CQNSIUOLUI POPULILH municipal"

ANUL XXXIX, NR. 9 641 VINERI, 9 SEPTEMBRIE 1983 4 PAG. — 50 BANI

ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

CARIERA CÎMPU LUI NEAG

Măsuri tehnico-organizatorice
pentru creșterea continuă

Unul dintre cele mai bune colective de mun
că din Valea Jiului, minerii Și mecanizatorii de la 
Cariera Cîmpu lui Neag înregistrează rezultate 
deosebite pe frontul cărbunelui. De la începutul 
anului, ei au extras, peste sarcinile planificate, 
mai mult de 100 000 tone, luna septembrie a de
butat, de asemenea, bine. Zilele trecute, după o 
vizită în carieră am stat de vorbă cu ing. DUMI
TRU ALBESCU, directorul carierei, care ne-a dat 
relații despre organizarea producției și a muncii 
în această perioadă.

— După 6 zile am ex
tras deja mai mult de 
2 000 tone peste sarcini
le y planificate. în aceas
tă perioadă, preocuparea 
noastră de bază este 
pregătirea frontului de 
lucru pentru trimestrul 

IV al anului. în acest 
sens am primit asigurări 
din partea C.M.V.J. că 
ni se vor mai repartiza 
încă două excavatoare. 
Lucrăm cu 6 excava
toare. 8 buldozere, 3 fo
reze ; zilnic, printr-o 
bună colaborare, dispu
nem de 40—45 autobas
culante de la I.T.A. și 
9—12 de la Autobaza de

transport a C.M.V.J. Prac
tic, în această perioadă ar 
trebui să dispunem de 80 
autobasculante (60 de la 
I.T.A. și 20 de la Auto
bază), pentru a ne reali
za raportul de descoper- 
tă de 1 la 3.

— Ce alte preocupări 
mai aveți, în vederea 
îmbunătățirii procesului 
de producție?
— Avem în lucru o ga

lerii; de cercetare a zăcă- 
mîntului din stratul 3, 
la care am realizat deja 
o avansare de 30 m. Ac
țiunea își propune să de
pisteze cît se extinde 
stratul de cărbune pe în-

a efracției->
clinare și testăm dacă 
este eficientă exploatarea 
în subteran.

— Cîteva cuvinte, to
varășe director- în pri
vința dotării tehnice.
— I.T.A. și Autobaza 

au ateliere proprii de re
vizii și reparații, noi de 
asemenea întreprindem 
ample acțiuni de repara
ții, recuperare și recondi- 
ționare a pieselor de 
schimb. Avem un com
partiment electromecanic 
puternic, condus de ing. 
Zeno Bar. Un singur e- 
xemplu este edificator: 
timp de 6 lună, în august, 
în gara Bărbăteni, n-am 
înregistrat nici un defect 
electromecanic. în atelie
rul propriu, echipele con
duse de Aurel Coșereanu, 
Iosif Șoncolos și Andrei 
Pop rezolvă toate proble
mele tehnice pe care le 
întîmpinăm în carieră.
Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

în prezența tovarășului WICOLAE CEAUȘESCU, 
a avut loc în Capitală

Consfătuirea pe probleme 
de industrie și agricultură

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi, 8 septem
brie, a avut loc, -în Capi
tală, ședțnța comună a 
Consiliului Național al 

Agriculturii, Industriei A- 
limenttfre, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor și a 
Consfătuirii cu activul din 
industrie șl investiții.

Această întilnire de lu
cru se înscrie în cadrul 
dialogului rodnic, nemijlo
cit, al secretarului general

al partidului cu oamenii 
muncii în vederea dezba
terii și soluționării celor 
mai importante probleme 
ale activității economico-so- 
ciale pe care le ridică ac
tuala etapă de .edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră.

La sosire, la Palatul 
sporturilor și culturi care 
găzduiește lucrările ședin
ței comune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu multă căl
dură de mii de oameni ai

muncii prezenți pe platoul 
din fața intrării principale. 
Mulțimea scanda cu însu
flețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu șl po
porul !“, reafirmînd vi
brant, și cu acest prilej, 
sentimentele de nețărmuri
tă dragoste, stimă și recu
noștință pe care le nutrește 
întreaga națiune față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului, pentru ac
tivitatea s& neobosită pusă, 
cu dăruire și abnegațe re-

(Continuare în pag. a 4-a)

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Botswana, 
Quett K. J. Masire

Oaspeți ai întreprinderii de mașini unelte 
și agregate — București

în cursul dimineții de 
joi, președintele Republicii 
Botswana, președintele 
Partidului Democratic din 
Botswana, Quett K. J. Ma
sire, împreună cu celelalte 
persoane oficiale care îl

însoțesc, au vizitat între-, 
prinderea de mașini unelte 
și agregate — București, 
prilej de a cunoaște în mod 
direct experiența și reali
zările colectivului acestei

reprezentative unități a in
dustriei românești.

Pe parcursul vizitei, oas
peții botswanezi au fost

(Continuare în pag. a 4-a)

ASTĂZI TRANSMISII DIRECTE
9 în jurul orei 10,15, solemnitatea 

semnării documentelor oficiale dintre 
România și Botswana ;

& în jurul orei 10,45, ceremonia 
plecării oficiale a președintelui Republi- 
cii Botswana, președintele Partidului 
Democratic din Botswana, Quett K. J.

LA RADIO Șl TELEVIZIUNE :
Masire, care, la imitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, 
împreună cu doamna G. Masire, o vizi
tă oficială de prietenie în țara noastră.

In spiritul măsurihr adojtate pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste și creșterea retribuției

Prin vatra 
2 ■ 

luminii
Ca o șerpuire, abia 1 

i ghicită, printre ferigi î 
1 fosile carnea copacilor, i 
i împletiți în veșnic a- f 
i murg, revarsă, din ia- i 
: zuri, ce însuflețesc sub- 
; pămmtul. Nu e nici 11-

iNSCRIPIII

1 niște, nu e nici zgomot i 
i ceea ce se aude. Doar i 
i răsuflarea miezului im- i 
ș pietrit, — cărbunele — i 
ț necuvint, se răsfrînge i 
î cald in simțurile mele; i 
; în ociii oglindita lumi- i 
; nă a miresmelor de su- i 
ș doare. i
i Aici nu e și nu va fi î 
î soare. Numai drumul i 
: — pei petuum mobile — 1 

duce amurgul veșnic 
spre lumină. Și, iată, 
lingă negri trandafirii 
cărbunelui, se zăresc 
oamen., statui mișcă
toare printre umbre de 
abanos Da, ei, minerii 
pe care ii asemui lui 
Atlas ținînd pe umeri 
pămîntul, și pe care îi

I cînt, la fiecare amiază
i închinindu-mă lor o da- 
î tă cu ducerea plinii ț 
i spre gui ă.

Brigada luț Pavel Dediu de la Aninoasa

Rezultate pe măsura 
eforturilor

Una dintre cele mai bune formații de lucru din 
întreaga Vale a Jiului, brigada -condusă de cunoscu
tul miner Pavel Dediu, de la sectorul I al I.M. A- 
ninoasa, atestă lună de lună, avantajele mecanizării. 
Așa se face că brigada a încheiat luna august cu 
un plus la extracție de peste 3 500 tone de cărbune, 
realizînd productivități superioare sarcinilor cu 5 
tone pe post. Și în această lună, la zi, schimburile 
conduse de Pavel Perdun, Mihai Prodan și Florca 
Vasile au extras, peste sarcini, 600 tone de cărbune. 
(M. B.)

Minerii de la Petrila, citesc în presă măsurile 
de sporire a retribuției, adoptate în recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Foto : Șt. NEMECSEK

Xî aria DTNC Ă

La baza creșterii 
retribuțiilor — 

noi sporuri de producție !
împreună cu toți mine

rii Lupeniului, brigada în 
care lucrez a luat cunoș
tință cn mult interes și 
deosebită satisfacție de 
noile măsuii adoptate dc 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. în vede
rea transpunerii în viață 
a Programului privind a- 
plicarea fermă a principi
ilor autoconducerii, per
fecționarea mecanismului 
economico-financiar, a sis
temului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buției în acest cincinal.

Ceea ce ne bucură în 
mod deosebit e faptul că 
și de această dată, în cen
trul atenției conducerii 
partidului, personal a to
varășului Nicolae

Ceaușescu, ne-am aflat noi, 
minerii. După cum se a- 
rată în comunicatul Co
mitetului Politic Executiv, 
minerii, toți oamenii mun
cii care lucrcză în unită
țile industriei extractive, 
precum și preparatorii și 
energetimenii, vor benefi
cia încă din această lună 
de sporirea retribuțiilor. 
Măsura constituie pentru 
noi toți un puternic îndemn 
pentru a lucra mai cu 
spor, cu toată dăruirea și 
inițiativa pentru a contri
bui și mai mult la întări
rea bazei energetice și de 
materii prime a economiei 
naționale, la realizarea in
dependenței energetice a 
țării.

Apreciez ca deosebit de 
binevenite măsurile care 
prevăd ca creșterea în anii 
1983—1984 a retribuției no
minale a oamenilor mun
cii cu 10,4 la sută să se 
real.zeze atît prin majo
rarea retribuțiilor tarifare, 
cît și pe calea sporirii păr
ții variabile în veniturile 
totale, care se^ va obține 
îndeosebi prin creșterea a- 
dausului de acord, prin 
majotaixa sporului pentru 
vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate, pnn mă
rirea cotelor de constitui-

Mihai BUCATARU, 
miner șef de schimb în 

brigada condusă de 
Constantin POPA, 

I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Vom beneficia 
de avantajele 

fiecărei depășiri 
de plan !

Din nou, cei care vom 
beneficia primii de majo
rarea retribuțiilor sîntem 
noi, oamenii muncii din 
industria minieră. Aceasta 
dovedește, pe de o parte, 
că ne situăm în centrul 
atenției conducerii parti
dului și statului, iar pe de 
altă parte că ne revin în
datoriri de .mare însemnă
tate pentru a contribui la 
înfăptuirea obiectivului 
nostru prioritar pentru a- 
ceastă etapă, și anume, la 
dobîndirea independenței 
energetice a țării.

în cadrul sectorului I 
al minei Vulcan, noile mă
suri adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la creș
terea retribuțiilor au fost 
primite cu mult interes. 
Din discuțiile avute eu 
minerii am desprins satis
facția lor pentru orienta
rea generală a acestor pre
vederi spre creșterea pro
ducției, întărirea și omo
genizarea colectivelor, sti
mularea inițiativelor îna- 
in ate și a interesului fie
cărui membru al formați
ilor de lucru pentru depă
șirea normelor și menți
nerea climatului de ord.ne 
și disciplină.

Constantin MAREȘ,
. maistru energetic, 

secretarul comitetului de 
partid, sectorul I 

I.M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)
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Repere studențești
Acum, cînd ne mai despart cîteva zile de e- 

moțiile deschiderii noului an universitar, cind di
versele acțiuni și activități întreprinse de studenți 
pe tărîmul cunoașterii își confirmă deplinul suc
ces, pe adresa Institutului de mine sosesc numeroa
se aprecieri și cuvinte de laudă din partea condu
cerilor unor centre miniere unde studenții de la 
I.M.P. și-au desfășurat practica.

In majoritatea centrelor unde au efectuat 
practica productivă, studenții au fost angajați e- 
fectiv în procesul de producție participînd direct 
la realizarea planului din întreprinderile miniere 
respective. La Lupeni, Cîmpu lui Neag, Bărbăteni, 
Petrila, Lonea, Aninoasa și alte mine, în perioada 
de practică s-a cimentat coeziunea între grupele 
de studenți repartizate și brigăzile de mineri.

„Studenții care au fost repartizați la sectorul 
nostru, au participat activ la un volum mare de 
lucrări privind transportul și montajul complexu
lui mecanizat nr. 12, spunea tehnicianul Alexă 
Furdui, secretarul comitetului de partid de la sec
torul IV, de la I.M. Lupeni. Am avut 40 de stu
denți repartizați pe schimburi la brigăzile maiș
trilor minieri Dăianu Mihai și Ieptinoiu Gheorghe, 
unde au lucrat efectiv la transportul și montarea 
a 48 de secții, cadre, TR. 6 și o combină de aba
taj. întreg colectivul sectorului, apreciază că în 
acest an practica productivă a avut multiple sem
nificații atît în pregătirea profesională a studen
ților cit și în realizarea planului de producție de 
la sectorul nostru".

Dorind să exemplifice și să nominalizeze cî- 
țiva dintre cei mai buni studenți ce s-au remar
cat în această perioadă, șeful de brigadă Manda 
Aurel, ne mărturisea : „Au fost niște băieți har
nici, disciplinați, demni de titlul de student și 
consider că ștafeta noastră va fi dusă mai departe 
pe drumul succesului de acești tineri inimoși. Aș 
vrea să-i evidențiez pe studenții Bălăci Dan. Bor- 
deianu Constantin, Tuliuț Traian, Grec Vasile, 
Zamora Dan, Tulvan Neiu, care, repartizați pe 
lingă minerii Kotora Francisc, Sulic Mihai, To
ma Vasile, s-au remarcat prin seriozitate și dis
ciplină".

Ion GLUGA, 
student

In spiritul măsurilor adoptate 
pentru dezvoltarea proprietății 

socialiste și creșterea retribuției

Vom beneficia de avantajele 
fiecărei depășiri de plan

(Urmare din pag. I)

Sintcm conștienți că 
fondurile necesare creș
terii retribuțiilor nu pot 
fi asigurate dccît ' prin 
îndeplinirea și depășirea 
productivității muncii. La 
sectorul nostru, șefii de 
brigadă și de schimb, ca
drele de maiștri și con
ducerea sectorului- pun 
Un mare accent pe înde
plinirea acestui indicator 
care „în cărbune" este 
depășit cu peste 500 kg 
pe post. Ne îngrijim de 
aprovizionarea operativă

a fronturilor de lucru, 
căutăm să'folosim cu-cît 
mai multă chibzuință 
forța de muncă. O con
tribuție liotărîtoare în 
plasarea forței de muncă 
o au șefii de brigadă 
Vladimir Șorodoc, loan 
Șinca și Mihai Ne.știan 
care conduc cîte 2—3 
fronturi de lucru și de 
modul în care ei asigu
ră împărțirea efectivelor 
depind nemijlocit reali
zările formațiilor de lu
cru.

Luna august am în
cheiat-o cu planul reali

zat. Pe această lună, a- 
vem deja o producție su
plimentară de peste 600 
tone de cărbune. însufle
țiți de noile măsuri cu 
privire la creșterea re
tribuțiilor vom acționa 
cu și mai multă energie 
pentru a desfășura în lu
na septembrie o activita
te rodnică convinși fiind 
că vom beneficia din plin 
de fiecare procent de de
pășire a planului, de fie
care tonă de cărbune ex
trasă în plus.

Noi sporuri de producție!
(Urmare din pag. I)

re a fondurilor de premie
re anuală și pentru rea
lizări deosebite în cursul 
anului. Sînt prevederi 
deosebit de stimulative 
în obținerea unor reali
zări superioare în spori
rea producției și produc
tivității muncii și tot
odată, în stabilizarea forței 
de muncă, deci în întă
rirea colectivelor noastre 
miniere.

Conștienți de faptul că 
la baza creșterii venitu
rilor se află rezultatele 
concrete în sporirea pro
ducției șl a productivită
ții muncii, minerii brigă
zii noastre au depus toa
te eforturile pentru folo
sirea cu eficiență sporită 
a modernelor utilaje din 
dotare. Avem un plus de 
la începutul anului de 
peste 26 000 tone cărbu
ne iar luna trecută pe 
baza unor randamente cu

4 tone /post superioare 
prevederilor, am realizat 
o retribuție de 300 lei 
pe post de miner.

Stimulați de noile mă
suri, vom munci cu și 
mai multă dăruire pen
tru creșterea producției 
de cărbune. Acesta va fi 
răspunsul nostru mineresc 
la grija partidului. Vom 
asigura acoperirea creș
terii retribuțiilor prin 
noi sporuri de producție 
și productivitate!

Creșterea continuă a♦
extracției

(Urmare dip pag. 1)

Aspect de muncă din cadrul atelierului de lelcgiizumetrie de la I.M. Ani
noasa. în imagine electronistul Dumitru Vîlciu verifică un set de capete de 
detecție ale stației telegrizumetrice. Foto : Ion BALOI

— Alte aspecte din ac
tivitatea- productivă?
— Unul dintre cele mai 

importante este acela al 
calității cărbunelui ex
tras. N-am avut prea 
mari probleme cu prepa- 
rația. De fapt, cu 
I.P.C.V.J. colaborăm bine 
și ni se asigură și nece
sarul de vagoane (30—34 
pe zi) pentru preluarea 
cărbunelui din gara Băr
băteni. Alt aspect, căruia 
îi acordăm toată atenția,

este disciplina tehnologi
că și a muncii, la toate 
nivelurile, întronarea unui 
climât sănătos în rîndul 
colectivului. Toate aces
tea, coroborate vor con
duce acum, cînd sîntem 
mobilizați și de recente
le măsuri de sporire a 
retribuției, adoptate de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., la rea
lizări mai bune, care ne 
vor menține printre co
lectivele fruntașe în mi
neritul Văii Jiului.

vo informăm J- IWL I J
I
I • TOAMNA BOGATA 
• PENTRU GOSPODINE.

Aflăm de la C.P.V.l.L.F. 
că în depozitele și ma
gazinele Văii Jiului au 
intrat, în aceste zile, 70 
tone de struguri, 25 to
ne prunc, 640 tone car
tofi, 35 tone roșii, 43 
tone ardei și 15 tone 
de vinete, care așteaptă 
să fie prelucrate și con
servate. Așadar, gospo
dine, cămările dumnea
voastră pot să fie pli
ne! • OMENIE. De la 
centrul de recoltare și 
conservare a sîngelui 
Petroșani, ne parvin 
vești despre noi gesturi 
de omenie. Ieri, la cen- 

I tru, 12 oameni de o- 
menie au donat sînge 
din sîngele lor pentru 
o femeie, Elena Chimi- 
rel care avea nevoie de 
ajutor. Oamenii rămîn 
oameni ! • PENTRU
TIMPUL DUMNEA

VOASTRĂ LIBER. De 
I la Hermina Bob, lucră- 
Itoare la Oficiul jude

țean de turism, filiala 
I Petroșani, aflăm că se 
I1 întreprind ample acțiuni 

pentru organizarea 
timpului’ liber al mine- 

| rilor. în 10 și 11 sep
tembrie un grup de oa
meni ai muncii de la 
I.M. Aninoasa vor ple
ca într-o excursie pe 
ruta Hațeg — Caran
sebeș — Herculane — 

I Turnu Severin. In pers- 
Ipectivă, se intenționează 

organizarea la sfîrșitul 
| fiecărei săptămîni, de 
- excursii de două zile la 
I Geoagiu, la preț infor- 
Imativ de 190 lei (trans

port, cazare, masă). A- 
igenția O.J.T. vă așteap

tă ! • S. F. Există, încă 
nerezolvată, controversa 

| dacă Jules Verne a fost 
sau nu în Valea Jiului 
și care a fost subiectul 
său de inspirație pentru 
romanul „Castelul din
Carpați". Nic-i noi nu ne | 
putem pronunța în acest 
sens, dar putem afirma 
cu tărie că are destui 
„urmași" la obîrșiile 
Jiului. Dovadă elocven

ta Casa de 
Petroșani, a 
un cenaclu 
fiction, din

Duminică, 11 septembrie

8,00 Pe agenda școlii.
8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. (C) 

10,00 Viața satului. (CP)
11.45 Lumea copiilor. Tele- 

filmoteca de ghioz
dan : „Circșarii".

13,00 Album duminical. 
(CP)

17.30 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,00 Film serial. „Eram". 
Episodul 3. — Fiara.

18,55 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. (CP)
19.20 Cîntarca României.
20,00 Film artistic. Caste

lul din Carpați. (C)
21.30 Varietăți muzicale.
22,10 Telejurnal. Sport. (CP)
22.30 Avanpremieră TV.

Luni, 12 septembrie

14.45 Telex.
14.50 Emisiune în limba 

maghiară. (CP)
17.40 Etiopia azi. Docu

mentar.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20.20 A patriei cinstire. E- 

misiune de versuri.
20.30 Panoramic economic. 
21,00 Tezaur folcloric. (C)
21.30 La zi în 600 de se

cunde.
21.40 Roman foileton. In

viitoarea vieții. Epi
sodul 7.

22,30 Telejurnal. (CP)
Marți, 13 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei.
11.35 Roman foileton. In 

viitoarea vieții. Episo
dul 7.

12,25 Moment folcloric.
12.35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 Laureați ai Festiva

lului național „Cînta- 
rea României".

16,20 Pe agenda școlii.
16,45 Sub tricolor, la dato

rie.
17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20,15 Actualitatea în econo

mie.
20.30 Videoteca internațio

nală, (C)
20,55 Ancheta TV. Noi, o- 

pinia publică.
21,10 Teatru TV. Extem

poral despre viață.
22.30 Telejurnal. (CP)

Miercuri, 14 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Pe agenda școlii.
16,25 Viața culturală.
16,50 Tragerea pronoex-.

preș. _________ _

17,00 Telesport. (C)
20,00 Telejurnal. (CP)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Melodii și interpreți.
20,40 Școala celor 6 mi

lioane de tineri.
21,00 Lumea contemporană 

și confruntările de 
idei. Planeta mîine.
(H).

■■■■■■ WHB ■ ■■■

Programul 
TV

■■■■■■■■■■■■■
21,15 Film artistic. Ultima 

frontieră.
22.30 Telejurnal. (CP)

Joi, 15 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,55 Film serial. Roțile. 

Episodul 2. (C)
12,35 Laureați ai Festivalu

lui Național „Cînta- 
rea României".

13,00 închiderea programu
lui.

16,00 Telex.
16,05 Film serial. Arabei».

Episodul 12. (C)

16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20.30 Actualitatea în eco

nomie.
20.45 Tinerețe utecistă. 

Program de cîntece.
21,00 înaltă răspundere re

voluționară. Repor- 
taj-anchetă.

21,20 Imn din tinere inimi.
22,00 Cinci miliarde de oa

meni. Monopolul in
formației. (C)
22.30 Telejurnal. (CP)

Vineri, 16 septembrie

14.45 Telex.
14.50 Pe agenda școlii.
15.15 La volan.
15.30 Emisiune în limba 

germană. (CP)
17.25 Rezultatele tragerii 

loto.
17.30 Mexic — istorie și

contemporaneitate. 
Film documentar.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20.15 Actualitatea în eco

nomie.
20.25 Cîntece pe adresa 

dv.
20,35 Cadran mondial.

21,00 Film artistic. Creie
rul electronic.

22.30 Telejurnal. (CP)
Sîmbătă, 17 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
.școală.

11,25 Cinci miliarde de oa
meni. Documentar.
(C)

11.50 Să cînte copiii (I).
12,05 Ora .de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I). (CP)
16.45 Săptămîna politică.
17,00 Telesport.
18.50 Serial științific. Spre 

anul 2000. (C)
19,10 Columne ale istoriei. 

Azi: municipiul O- 
radea.

19.30 Estrada estivală.
19.40 Deschiderea săptă- 

niînii Crucii Roșii.
19.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20,15 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II). (CP)
20.45 Film serial. Roțile. 

Episodul 4. (C)
21.30 Meridianele umorului 

și cîntecului.
22.30 Telejurnal. • Sport. 

(CP)
22.40 Invitații televiziunii. 

Emisiune muzical- 
distractivă,

23.30 închiderea progra
mului.

I 
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I
I
Ită, aseară, 

cultură din 
luat ființă 
de science
care fac parte muncitori, | 
elevi și studenți. Ce- ■ 
naclul este condus de ■ 
studentul LiViu Pîrțac • 
de la Institutul de mi- | 
ne din Petroșani. • „RO- | 
M.ANAȘUL". La parte- | 
rul blocului 19, de pe j 
Bulevardul Victoriei din . 
Vulcan, s-a deschis, de | 
curînd, un nou magazin | 
de prezentare și desfa- , 
cere. Este vorba de 
magazinul „Românașul", 
în cadrul căruia se des
fac produse ale coope
rației meșteșugărești. 
Magazinul aparține de 
Cooperativa „Straja" din 
Lupeni. • APEL. Ocolul

| silvic din Petroșani a- 
dresează turiștilor, mun
citorilor forestieri se
zonieri, tuturor celor 
care colindă pădurile a- 
pelul ca, acum cînd cad 
frunzele în 
din Vale trebuie 
nit pericolul de 
voca incendii, 
dar, atenție !

I I I I I I I I I
I 
I 
I 
I

pădurile 
preve- 
a pro- 

Așa-

Rubrică realizată 
Mircea BUJORESCU

de

vo infor-mom
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In centrul atenției la Banița Din scrisorile cititorilor
Contractarea și livrarea de animale 

și produse animaliere la fondul 
centralizat al statului

Potrivit sarcinilor sta
bilite, țăranii cu gospodă
rii individuale de pe ra
za comunei Banița au de 
predat în acest an la fon
dul centralizat al statului 
180 bovine, 190 porcine, 
540 ovine, 700 hl lapte de 
vacă, 110 hl lapte de oa
ie, precum' și 4,3 tone li
nă. Dată fiind importanța 
pe care partidul și statul 
nostru o acordă acestei 
importante activități eco
nomice menită să ducă la 
o mai bună aprovizionare 
a oamenilor muncii cu 
carne și produse animalie
re Consiliul popular al 
comunei Bănița acordă o 
atenție permanentă acti
vității de contractare și 
livrare de animale, lapte 
și alte produse la fondul 
centralizat al statului. In
diferent de vitregia na
turii tofi lucrătorii consi
liului popular comunal 
au stabilit un dialog per
manent cu gospodarii 
despre avantajele perso
nale cît și cele sociale. Și

V__ _______________

oamenii au înțeles 
marea lor majoritate 
cînd contracte după 
rință și posibilități, 
se face că piuă acum s-au 
făcut contracte pentru 
183 bovine, 170 porcine, 
309 ovine, iar contractări
le 
și 
în 
tă.
la
statului, au fost predate 
pînă acum 124 bovine, 27 
porcine, 225 ovine, 
hectolitri lapte de 
Cît privește laptele 
oaie au fost predați 111 
hl, iar lină 4,5 tone față 
de 4,3 tone. In prezent 
lucrătorii consiliului popu
lar și-au îndreptat aten
ția spre realizarea inte
grală a contractărilor la 
porcine și ovine, precum 
și predarea lor la terme
nele prevăzute. Un real 
sprijin în această impor
tantă activitate a consi
liului popular sînt depu
tății care prin munca

i

a

Fier pentru oțelării

în 
fă- 
do- 
Așa

la lapte de oaie, vacă 
lină au fost realizate 
proporție de 100 la su-
Cît privește livrările 

fondul centralizat al

și-a 
can- 
vacă 
pre-

Maria Pavel 
deja integral 
de lapte de 
contractată 
un miel urmînd

Tinerii de la întreprinderea m i n i e r ă 
Aninoasa sînt preocupați în mod continuu de reali
zarea planului la colectarea și predarea materialelor 
refolosibile către oțelării. în perioada celor 8 luni 
trecute din acest an ei raportează predarea cantități
lor următoare : 610 tone fier vechi, 24 tone fontă, 2,5 
tone cupru și 2,6 tone aluminiu, la care se mai adau
gă o cantitate însemnată de uleiuri minerale uzate 
(17,6 tone) și deșeuri 
lectarea deșeurilor de 
tat cu coșuri și saci.

în această muncă 
inițiativa comuniștilor 
și Nicolae Bucică.

de hîrtie (4,6 tone). Pentru co- 
hîrtie, fiecare birou a fost do-

au avut o contribuție deosebită 
An toni u Vințan, Gavrilă Szoke

Microinterviul săptămînii

Un oficiu poștal 
solicitat

într-o scrisoare trimi
să in numele unui grup 
de locuitori diu marele 
cartier Aeroport — Pe
troșani, ni se semnalea
ză, prin mai multe „de 
ce“-uri, unele nedumeriri 
din activitatea oficiului 
P.T.T.R. din zonă. Iată 
de ce am avut o scurtă 
convorbire cu tovarășul 
MARIN BĂLAN, dirigin
tele oficiului P.T.T.R. din 
municipiul Petroșani.

— Sîntem informați 
că acel oficiu este în
chis de mai multe zile 
și că cele 2 telefoane 
interurbane funcționează 
defectuos. Se cunoaște 
situația ?
— Desigur. MaFîntîi că 

în conce- 
și nu poa- 
în această 

despre te- 
pot spune

oficianta este 
diu de odihnă 
te fi înlocuită 
perioadă. Cit 
lefoane' ce vă 
este că nu avem piese de 
schimb pentru a le repa
ra. Tot acolo, de altfel 
ca în multe locuri din.

415 
vacă., 

de

desfășurată, și mai ales 
prin exemplul personal 
fac ca tot mai multi gos
podari să încheie contrac
te de animale și produse 
animaliere cu statul. De
putata 
predat 
titatea 
și oaie 
cum și
să predea în curînd un vi
țel și, mai către iarnă, un 
porc. Numărul deputați- 
lor, a celorlalți gospodari 
din comună care contrac
tează animale și diverse 
produse cu statul e ma
re. „Constatăm cu plă
cere că avem în acest fel 
și noi și statul avantaje, 
ne mărturisea tovarășul 
loan Marcu. Mă gîndesc 
întotdeauna cite lucruri 
bune și frumoase s-au 
făcut în comuna noastră 
cu multă cheltuială pen
tru bunăstarea și ferici
rea noastră a tuturor".

Intîrzieri

Vasile HOINOIU

nedorite

D. CRISAN J

Mergînd spre locurile 
noastre de muncă folosim 
în fiecare zi autobuzul de 
pe ruta Petroșani — Uri
cani. Ca navetiști am pu
tut constata că în cadrul 
A.U.T.L. sînt mulți șoferi, 
taxatoare și 
care-și fac în 
incios datoria, 
vita tea acestei 
transport mai 
unele' neajunsuri ce ne
mulțumesc pe bună drep
tate oamenii muncii. Ne 
referim în mod concret la

controloare 
mod conști- 
Dar în aeti- 
unități de 
sînt încă și

MAGAZIN DE PREZENTARE ȘI DESFACERE

a- 
moneda 
doar la 
măsură 
le vom

Unul dintre cele mai solicitate magazine recent 
deschise pe noua porțiune a bulevardului Victoriei 
din Vulcan, este magazinul de prezentare și desface
re al Întreprinderii de confecții Vulcan (șef unitate 
Gheorgliița Brăitaru). Expuse în mod original, nume
roasele articole de vestimentație (fustițe, compleuri, 
rochii, impermeabile, costume bărbătești, cămăși, blu
ze pentru femei, pardesie pentru bărbați, jachete fa
bricate de diferite întreprinderi din Arad, Timișoa
ra, Tg. Jiu, Reșița, Sibiu, Sighișoara, Harghita, cu 
care I.C. Vulcan lucrează în colaborare) sînt solici
tate de cumpărători.

în imagine : instantaneu din cadrul magazinului.
Șt. NEMECSEK

respectarea orei de plecare 
a primului autobuz de pe 
ruta Petroșani — Uricani, 
care este 3,40, autobuz de 
a cărui punctualitate de
pinde sosirea noastră la 
locurile de muncă. Așa a 
fost, de exemplu, în ziua 
de 30 august: primul au
tobuz a plecat doar la o- 
ra 5. Menționăm că spre 
Petrila circulau la orele 
respective citeva autobuze 
de mare capacitate, unele 
avînd doar 6—7 pasageri 
la bord. începind de la 
ora 3,30 în Piața Victoriei 
staționau, avînd atit șo
feri cit și taxatoare, două 
autobuze, unul de Cimpa 
și altul Piața Victoriei — 
Aeroport fără a fi dirijate 
pe ruta Petroșani — Uri
cani. Pentru o mai bună 
desfășurare a transportului 
de călători în primele ore 
ale dimineții sugerăm ca 
și dispeceratul din Piața 
Victoriei să-și înceapă ac
tivitatea de la ora 3,30.

Marin CIOBANU, 
Francisc SAVU, 

și Marin VODISLĂV, 
Petroșani

r i i i i i i i i i i i i ii i

j

Petroșani, deși sînt . ca
bine telefonice pentru 
convorbiri locale, nu sînt 
aparate. Modificarea 
cestora pentru 
de 1 leu se face 
București și pe 
ce le vom primi, 
monta.

— Cititorii întreabă 
de ce nu se primesc a- 
vize telefonice și nu se 
pot ridica coletele ?
— Numai oficiul cen

tral este profilat pentru 
astfel de activități 
sînt
sau 
Cel 
port, 
mii de oameni, este 
oficiu numai de prezen
tare, nu și de sosire. 
Deocamdată nu este 
justificată creșterea per
sonalului de la această 
unitate a noastră deoare
ce volumul muncii este 
încă redus.

cum 
avizconvorbiri cu 

ridicarea coletelor. 
din cartierul Aero- 
unde deși locuiesc 

un

S. TIBERIU

din 
de 

co

în întreprinderile 
Valea Jiului sînt mii 
oameni care muncesc 
rect și conștiincios, satis
facțiile sociale, profesiona
le împletindu-se cu cele 
personale. Este de neînțe
les, însă, poziția privilegia
tă a cîte unui om într-o 
întreprindere, încrederea în 
el nefiind întemeiată, așa 
cum am fi tentați, pe cali
tăți profesionale, ci pe al
tele, mai ascunse și ade
seori inavuabile. Acest cli
mat călduț de toleranță es
te favorabil celor ce fac 
afaceri cu bunurile statului 
și sînt porniți pe 
ușor, parazitar, 
normele eticii și 
socialiste.

Cînd, în 10 mai a.v., ia 
magazinul 63 produse chi
mice din Petroșani s-a des
coperit o - considerabilă 
cantitate de pensule — ca 
și cum acest articol repre
zenta ponderea desfacerilor 
— nimeni nu și-a imaginat 
că s-a găsit un adevărat 
fir al Ariadnei. Cu ajuto
rul lui a început cercetă

un trai 
ignorînd 
echității

a.c., la

rea acestui labirint întune
cat la capătul căruia se 
afla Ion Fabian, de profesie 
strungar (categoria 6/B) la 
I.P.S.R.U.E.E.M, Petroșani. 
Rubicond și jovial, n-a 
fost cîtuși de puțin strun
gar în perioada anilor 
1981—1983. A fost' pontat 
și plătit pentru munca ce 
trebuia s-o efectueze, deși 
el făcea o alta, mai renta
bilă pentru el, la compar
timentul aprovizionare. E- 
rau apreciate, probabil, ca
litățile lui de „descurcă
reț**, de om care scotea a- 
pă din piatră seacă. Și ast
fel se face că el era dele
gatul I.P.S.R.U.E.E.M. în 
diferite localități pentru a 
aduce diverse materiale. A- 
șadar, încrederea orbească 
în Fabian avea loc pe fun
dalul multelor nereguli în 
gestionarea corectă și folo
sirea judicioasă a materia
lelor necesare procesului 
de producție din întreprin
dere. Și astfel Fabian Ion 
a sustras importante can
tități de materiale (în mod 
obișnuit: pensule, bidinele.

burghiuri de diferite di
mensiuni), toate în stare 
nouă — cu o valoare de 
99 837,45 lei —, introduse 
ilegal, cu complicitatea lu
crătoarelor comerciale, la

ceste fapte ilegale s-au 
petrecut în timp, deoarece 
în perioada 1981—1982 Ion 
Fabian a efectuat multe 
deplasări la B.J.A.T.M. De
va, însușindu-și mai multe

fi
Și

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

Anchetă socială

Dansul pensulelor
IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

magazinele de produse chi
mice 63 Petroșani și 67 Lo- 
nea. în baza unor note de 
transfer, privilegiatul Fa
bian, semnînd în locul de
legatului, a tot luat la pen
sule în timp ce în 
le I.P.S.R.U.E.E.M. 
citorii le 
doi ani 1 
lor adus 
el a fost
în cea mai mare parte su
mă recuperată.

Fără îndoială că toate a-

ateliere- 
mun- 

de cîte 
pagube-

foloseau 
Valoarea 
întreprinderii de 
de 112 722,85 lei,

truse de scule auto, din 
care a valorificat trei prin 
Ilaidu Ștefan (conducător 
auto la I.C.S.A.-A.P. Pe
troșani) și Mărăcineanu 
Nicolae (mecanic auto la 
cooperativa meșteșugă
rească din Baru Mare), a- 
poi încă cinci prin Kekze 
loan (conducător auto la 
I.T.A. Petroșani) vîndute 
apoi unor chilipirgii, care 
nu s-au întrebat de prove
niența lor, între care lu-

crători la C.P.V.I.L.F. Pe
troșani.

Este uimitor că nimeni 
din atelierul unde ar 
trebuit să muncească
Fabian Ion, comuniștii or
ganizației de partid 
sesizat faptul că el 
era văzut la strung, ci se 
ocupa cu alte lucruri, 
acest’ timp el era ocupat 
cu altceva. în 4 aprilie a.c., 
a ridicat de la magazia 
S.S.H. Vulcan 160 pensule 
și alte materiale cu o va
loare de 5 733 Ici. în loc 
să le transporte la atelie
rul de reparații mecanice 
Livezeni, și le-a însușit, 
introducîndu-le apbi în ma
gazinul de produse chimi
ce 63 din Petroșani. A 

de formalis- 
și-au îndepli- 
dc 
care trebuiau

n-au 
nu

în

fost sprijinit 
mul cu care 
nit sarcinile 
tocmai de cei 
să vegheze asupra legalită
ții, s-au recepționat fictiv 
materialele, întocmind al
te bonuri, 
consum în 
ducție. La 
atunci, în

serviciu

tot fictive, de 
procesul de pro
niei o lună de

5 mai a.c., tot

OSPITALITATE
Ne-a vizitat la redac

ție inginerul Adrian Ru- 
su care muncește la 
T.C.H. Oltul superior.

— Mă aflu de mai 
multe zile in Petroșani, 
ne spunea, deoarece 
particip la cursurile de 
salvatori 
nizale la 
această 
cuieșc la 
brinus" i 
împreună 
meu.
caș, de la l.P.E.G. Baia 
Mare, în seara zilei de 
1 septembrie, martorii 
unei întimplări pe care 
o socotesc semnificati
vă pentru ospitalitatea

mineri orga- 
i C.C.S.M. în 
perioadă lo- 
motelul „Gam- 

unde am fost, 
cu colegul 

ing. Corne] Far-

S E M N A l I I

1
|

de aici. La o oră tîrzie, 
la recepția motelului au 
sosit doi cetățeni. Toate 
camerele erau ocupate. 
Am apreciat omenia și 
înțelegerea de care a 
dat dovadă recepițone- 
rul Stumine. Ernest, ca
re le-a creat celor doi 
oameni obosiți condiții 
pentru a se odihni.

Este, desigur, o în- 
tîmplare care scoate in 
evidență calitatea servi
ciilor, atitudinea corectă 
și înțelegătoare a lucră
torilor de la motelul 
„Gambrinus" manifesta
te în relațiile cu vizita
torii unității.

T. SPÂTARU

GEST OMENESC
de

a
i secția 
Petroșani
C.M.V.J., Ion 

este apreciat 
corect și cins- 

ne-a

Șofer la 
transport 
Autobazei 
Tomescu < 
ca un om < 
tit. Că așa este 
convins și fapta dc ca
re a dat dovadă mai 
zilele trecute. Aflîndu- 
se cu mașina pe una 
din străzile orașului Pe
troșani a găsit o 
în care erau 700 
ceas electronic și 
se acte. Lîngă el 
muncitorul Ion 
de la depozitul Varnița. 
Găsind adresa celei ce 
a pierdut-o, Rorica Ba- 
nu din comuna Rîu de 
Mori, ei au dus 
cu tot ce era în 
păgubașă acasă, 
zînd recompensa 
Aceasta le-a mulțumit 
din 
lor

poșetă 
lei, un 
diver- 
era și 
Stoica

poșeta 
ea la 

refu- 
oferită.

inimă pentru gestul 
omenesc.

\ asile BELDIE, 
retrila

Fabian Ion a ridicat de 
la magazia atelierului elec
tric Varnița (gestionată de 
Eugenia Pește) alte 50 de 
pensule (valoare: 1 700 
proccdîiid după același 
tem : a semnat în fals 
delegatul Șerban Aurel, 
re pensule nu au luat 
lea întreprinderii, ci 
spre magazinul 63 Petro
șani, gestionat de Stănes- 
cu Sița. Tot la înțelegere 
cu magazionerul Nicolae 
Vîjdea de la S.S.Iî. Vul
can, „întreprinzătorul" Fa
bian a luat burghiuri’ de 
diferite dimensiuni, intrate 
în magazinul 67 Lonea, cu 
concursul activ al vînză- 
toarelor Kosma Emilia și 
Dăjic Ileana, împărți nd u-și 
contravaloarea. După mul
tele nereguli în organiza
rea și planificarea muncii 
la I.P.S.R.U.E.E.M., iată că 
ajungem 
merciali 
ciată dc 
sfatului

lei), 
sis- 
pe

Ca. 
ca- 
tot

și la lucrători co- 
cu conștiința vi- 
cîștig în dauna

ri beriu SPATARU
(Va urma)
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în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
a avut loc în Capitală

Consfătuirea pe probleme 
de industrie și agricultură

(Urmare din pag. I) 

. voluționară, în slujba pro- 
[ greșului neîntrerupt al pa- 
! triei, ridicării bunăstării 
materiale a celor ce mun
cesc.

Cu aceleași profunde 
simțăminte a fost întîmpi- 
nat secretarul general al 

, partidului de participanții 
i la ședință, care au ovațio- 
, nat și aclamat îndelung.

în aplauzele asistenței, în 
prezidiu au luat loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 

I tovarășa Elena Ceaușescu, 
i alți tovarăși din conduce- 
. rea de partid și de stat.

La ședința comună au 
participat membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
primii secretari și secreta
rii cu problemele economi
ce și agricole ai comitete
lor județene și Comitetului 
municipal București ale 

1 P.C.R., alți activiști de 
partid și de stat, condu
cători de instituții centra
le, cadre de conducere șl 
specialiști din agricultură 
șl industrie.

Ședința a fost deschisă 
de tovarășul. Emil Bobu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 

, C.C. al P.C.R.
Exprimînd dorința una

nimă a participanților la 
i a, est înalt forum demo

cratic, vorbitorul a adre
sat secretarului general al 

; Partidului Comunist Român, 
■ președintelui Republicii 

Socialiste România, rugă
mintea de a lua cuvîntul.

Primit cu urale și ova
ții, cu deosebit entuziasm 
de toți cei prezenți, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
urmărită cu viu interes, 
cu deplină satisfacție și 
aprobare, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze și urale.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la în
cheierea cuvîntării, tova
rășul Emil Bobu a adresat 
în numele participanților 
la ședința comună a Con
siliului Național al Agri
culturii și a Consfătuirii cu 
activul din industrie și in
vestiții cele mai vii mulțu
miri pentru indicațiile, o- 
rientările și sarcinile cu
prinse în magistrala cuvîn- 
tare.

*

în continuare, au avut 
loc lucrările Plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor. în acest ca
dru, tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, a pre
zentat „Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată 
și rezultatele obținute la 
cerealele păioase în anul 
1983, concluziile ce se 

desprind și măsurile ce 
trebuie luate, modul în 
care trebuie acționat pen
tru realizarea de producții 
superioare la aceste culturi 
în 1934 ; acțiunile ce vor 
fi întreprinse pentru des
fășurarea corespunzătoa
re a campaniei de recol
tări și însămînțări din 
toamna acestui an", iar 
tovarășul Nicolae Mantz, 
adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei a- 
limentare, „Raportul pri
vind stadiul realizării pla
nului de irigații, desecări 
și combatere a eroziunii 
solului pe perioada ianua
rie—august a.c. ; măsurile 
ce vor fi întreprinse, în 
continuare, pentru realiza
rea planului pe 1983, a o- 
biectivelor și sarcinilor cu
prinse în Programul na
țional de irigații, dese
cări și combatere a eroziu
nii solului11.

Lucrările Plenarei s-au 
desfășurat apoi pe grupe 
de, județe.

în cursul după-amiezii 
au avut loc lucrările Cons
fătuirii cu activul din in
dustrie și investiții, în ca
drul cărora s-au analizat 
problemele privind reali
zarea sarcinilor pe urmă
toarele patru luni, înfăptui
rea exemplară a planului 
pe întregul an la toți indi
catorii.

Lucrările Plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii și ale Consfătuirii 
cu cadrele din industrie și 
investiții continuă.

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Botswana, 
Quett K. J. Masire

Oaspeți ai întreprinderii de mașini unelte 
și agregate — București

(Urmare din pag. I)

întimpinați cu căldură, cu 
sentimente prietenești de 
muncitori.

La Institutul de cercetări, proiectări și inginerie
tehnologică pentru mașini și utilaje agricole

După amiază, președin
tele Republicii Botswana, 
președintele Partidului De
mocratic din Botswana, 
Quett K. J. Masire și per
soanele oficiale care îl în
soțesc au vizitat Institutul 
de cercetări, proiectări și

Ultima rundă a convorbirilor oficiale
Joi, după-amiază, la Pa

latul Consiliului de Stat 
s-a desfășurat ultima run
dă . a convorbirilor oficiale 
dintre tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și Quett K. J. Masire, 
președintele Republicii 
Botswana, președintele
Partidului Democratic din 
Botswana.

Membrii ai delegațiilor 
participante la convorbiri 
au informat pe cei doi 
președinți despre rezultate
le la care au ajuns cu pri
lejul întîlnirilor de lucru 
avute, în cadrul cărora au 
examinat modalitățile con
crete de- promovare a co
laborării și cooperării pe 
diverse planuri dintre 
România și Botswana, po
trivit înțelegerilor conve

La încheierea vizitei, pre
ședintele Quett K. J. Ma
sire a semnat în cartea de 
onoare a întreprinderii.

în continuare, președin

inginerie tehnologică pen
tru mașini și utilaje agri
cole de la Băneasa și ex
poziția în care sînt reunite 
importante realizări ale 
industriei de profil din ța
ra noastră.

în timpul vizitei și la 

nite de cei doi șefi de 
stat.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Quett K. J. 
Masire și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultate
le convorbirilor avute, fa
ță de înțelegerile și acor
durile la care s-a ajuns cu 
acest prilej, manifestîndu- 
și deplina convingere că 
ele vor contribui la extin
derea și aprofundarea re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Botswana, în interesul po
poarelor român și botswa- 
nez, al politicii de pace, 
progres, independență na
țională și înțelegere în lu
me.

S-a apreciat că, în spi
ritul celor convenite cu 
prilejul vizitei, România 
și Botswana vor dezvolta 
conlucrarea pe plan inter
național, adueîndu-și con
tribuția , la soluționarea 

tele Quett K. J. Masire a 
vizitat noile cartiere de lo
cuințe Balta Albă și Ti
tan.

plecare, șeful statului bots- 
wanez a fost salutat cu 
deosebită căldură .de gaz
de, de oamenii muncii pre
zenți, care au aplaudat în
delung, au ovaționat pen
tru prietenia româno-bots- 
waneză.

constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă o- 
menirea, la cauza destinde
rii și colaborării între toa
te națiunile lumii.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Quett K. J. 
Masire au relevat necesita
tea continuării dialogului 
la nivel înalt româno-bots- 
wanez, care are o însem
nătate deosebită pentru 
promovarea prieteniei și 
colaborării dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre.

Convorbirile au avut loc 
în aceeași atmosferă cor
dială, de înțelegere și res
pect reciproc, relevînd do
rința ambelor părți de a 
extinde și aprofunda cola
borarea dintre cele două 
state pe diverse planuri, 
de a întări conlucrarea pe 
arena internațională dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Botswana.
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TV.
9.00 Muzică populară ins

trumentală.
ÎN JURUL OREI 10,15 — 

Transmisiune direc
tă : solemnitatea

semnării documen
telor oficiale româ- 
no-botswaneze.

ÎN JURUL OREI 10,45 — 
Transmisiune direc
tă : Ceremonia ple- 

■ ării președintelui 
Republicii Botswa
na, președinte al 
Partidului Democra
tic din Botswa
na, Quett Masire, 
care, la invitația 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidu
lui Comunist Ro
mân, președintele 
Republicii Socia
liste România și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu, a efec
tuat împreună cu 
doamna Masire, o 
vizită oficială de 
prietenie în țara 
noastră.
închiderea progra

mului.
15,05 R.P..D Coreeană: 

Phenian.
17,15 Seara televiziunii 

Bulgare. (C)
• 1001 de seri.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal. (CP)
20,50 Seara Televiziunii 

Bulgare. (C).
• Film artistic : 
„Viață dublă".

22,30 Telejurnal. (CP)

Preparatele din pește sînt gustoase

j 
I

și în întregime asimilabile;
■ Pestele este un aliment de bază, 

fiind bogat în proteine, gras mi, fosfor 
și vitaminele A 4-0;

■ De vînzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, in unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.

Redacția ziarului 
„Steagul roșu“ 

organizează, în ziua de 15 septembrie a.c., 
concurs pentru ocuparea temporară a unui 
post de corector.

Candidații trebuie să fie absolvenți de li
ceu cu diplomă de bacalaureat.

Doritorii se vor prezenta la redacția zia
rului, strada N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41662, 
pînă în preziua concursului (14 septembrie 
1983).

Mica Dudiicitaie
VÎND urgent garaj că

rămidă. Informații telefon 
41663, după ora 16.

SCHIMB apartament do
uă camere, cu similar, zo
nele Piață, Hermes sau 
Carpați. Informații, strada 
Unirii, bloc 1, sc. II, ap. 
14. (974)

INGINER stagiar, caut 
cameră mobilată. Informa, 
ții, familia Bartha Peter, 
telefon 41729. (975)

PIERDUT diplomă de 
bacalaureat, seria L nr. 
27329, eliberată de Liceul 
de cultură generală Petro
șani, în anul 1977, pe nu
mele Grădinaru Constan
tin. O declar nulă. (980)

ANUNȚURI DE FAMILIE
Cu adîncă durere, soția, Ileana, fiica Gabriela, 

părinții Rudolf și Elisabeta, frații și surorile, a- 
nunțăm că se împlinește un an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna iubitul nostru sot, tată, fiu și frate 

■ KARACSONY PETRU
Lacrimile noastre vor curge pe mormint pînă 

la sfîrșitul vieții. (954)

Familia Nicșa, anunță împlinirea unui an de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna

NICȘA ADAM IOAN (Pilu)
Nu te vom uita niciodată. (976)

Cu adîncă durere, familia anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

ȘTEFAN NICOLAE
înmormîntarea . va avea loc simbătă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ț Petroșani str. N. Bâkeseu - Z teleloone 4 16 62 (secretorlol). 4 16 63, 4 24 64 (secții).IIPARUl t Tipografici Petroșani cir. N. Bâleescu - a
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