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Intr-o atmosferă dj vibrant patriotism, de adeziune la
I

inițiativele de pace ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
a avut loc

Adunarea oamenilor muncii
din

pentru
orașul Uricani, 
dezarmare și pace

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialis
te România, joi dimineață, 
a sosit în Capitală, într-o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Noul dialog la nivel înalt 
româfio-bulgar se înscrie 
ca un moment de o deose
bită importanță în trad’ția 
raporturilor de prietenie,

A

începerea

veci nă
și Bul- 

dea

colaborare și bună 
tate dintre România 
garia, fiind menit să 
noi impulsuri extinderii și 
aprofundării relațiilor din
tre partidele și țările noas
tre, spre binele celor două 
popoare vecine și prietene, 
în interesul cauzei generale 
a socialismului, păcii 
colaborării în Balcani, 
Europa și în întreaga lume.

Ceremonia sosirii 
lui oaspete a avut 
aeroportul Otopeni, 
dobit sărbătorește.

La ora 9,30, aeronava 
prezidențială a aterizat.

La coborînea din avion, 
tovarășul Todor Jivkov a 
fost salutat cu deosebită

si 
în

înaltu- 
loc pe 
impo-

căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
îndelung mîinile. s-au îm
brățișat cu multă prietenie.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport a prezentat o- 
norul.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Todor Jivkov au 
revistă garda de

Pionierii au 
rășului

c o 1 a e 
tovarășul 
trecut în' 
onoare.

oferit tova-
Nicolac Ceaușescu

(Continuare în pag. a l-a)

convorbirilor oficiale
Ieri, într-o atmosferă 

de vibrant patriotism, de 
deplină adeziune Ia A- 
pelul organizațiilor
E.D.U.S. pentru pace și 
dezarmare, la acțiunile 
și inițiativele secretarului 
general 
varășul 
pentru 
climat 
ternațională, 
adunarea oamenilor mun
cii din Uricani pentru 
dezarmare și pace. Sute 
de oameni ai muncii, mi
neri de la Uricani și Cina” 
pu lui Neag, preparatori 
de cuarț, muncitori fo
restieri, crescători de »- 
nimale, cadre didactice și 
elevi și-au exprimat, și 
cu acest prilej, profunda 
îngrijorare față de încor
darea care se manifestă 
în viața politică interna
țională, față de aberanta 
cursă a înarmărilor, mai 
ales a înarmărilor nucle
are. față de intențiile de 
amplasare de noi rachete 
cu rază medie de acțiune 
pe continentul european, 
în același timp 
exprimat deschis 
rea ca. alături 
gul popor, să 
forturi pentru
darea păcii, 

glasul rațiunii, 
dorința de pace a 
rului român, să se 
răspicat și de aici, 
Uricani, din orașul 
poalele Retezatului.

Din mulțimea de 
ai muncii s-au 
pancarte purtînd 
semnificative și urale ros-

al partidului, to- 
Nicolae Ceaușescu, 
instaurarea unui 
de destindere in- 

a avut loc

tite din adîncul inimii 
„Ceaușescu-n tot ce face, 
este omul pentru pace", 
„Vom munci și vom lupta, 
pacea o vom apăra", 
care exprimă hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii 
din Uricani de a nu pre
cupeți nici un efort pen
tru asigurarea unui cli
mat de muncă in pace, 
sub soarele socialismului.

în cuvîntul lor, repre
zentanți ai tuturor cate
goriilor de oameni ai 
muncii din orașul Uri
cani și-au exprimat ade
ziunea deplină la acțiu
nile României, întreprin
se pe plan internațional 
pentru pace și dezarmare, 
acordul lor deplin pentru 
poziția secretarului gene
ral al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind limita
rea cursul i înarmărilor

dea lu-

și oprirea amplasării ra
chetelor în Europa.

„Rezultatul muncii noas. 
tre — cărbunele — vrem 
să fie folosit pentru bu
năstarea noastră a tutu
ror, vrem să
mina și căldura țării. In 
tregul nostru 
răspuns cu responsabilita
te Apelului organizațiilor 
E.D.U.S. pentru dezarmare 
și pace, exprimîndu-și a- 
deziunea la acțiunile ini
țiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la apelurile 
adresate Uniunii .Sovieti
ce și Statelor Unite ale 
Americii pentru oprirea 
amplasării bazelor nucle
are în Europa. în ceea ce 
rie privește pe noi, mine
rii, asigurăm pe secreta
rul general al partidului,

popor a

Snagov au în- 
6 octombrie, 

oficiale între 
Nicolae 

secretar

La Casa 
ceput, joi, 
convorbirile 
tovarășul 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele

Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul 

secretar 
Comitetului 
Partidului

Todor 
general 
Central 

Comunist

Jivkov, 
al 
al
Bulgar, președintele Con
siliului . de Stat al Repu-

blicii Populare Bulgaria.
Participă persoane ofi

ciale române și bulgare.
Convorbirile se desfă

șoară într-o atmosferă'de 
caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă.
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D1ALOG
CETĂȚENESC

S Aprovizionarea „că
mărilor" consuma 
lorilor colectivi

9 La 
din
vor
cu

iarnă, cetățenii 
I’etrila nu se 

încălzi (sperăm 1) 
promisiuni

PROGRAMUL SAP 
TAMINAL 
LEVIZIUNli

oameni 
ridicat 
lozinci

(Continuare in pag a 2-a)

ei și-au 
hotărî- 

i de între- 
depună e- 

salvgar- 
pentru ca 
izvorît din 

po'po- 
audă 

de la 
de la

- fi s fi wl 1 î

în condițiile acordului global

Veniturile fiecărui om al muncii 
sînt nemijlocit legate 

de realizarea producției
Interviu cu IOSIF BTRSAN, 

contabil șef al C.M.V.J.

Sterilul, o povară" abandonată încă

— Stimate tovarășe 
contabil șef am dori să 
faceți citeva precizări 
în legătură cu reparti
zarea sumelor, a drep
turilor cuvenite perso
nalului muncitor în con
dițiile generalizării a- 
cordului global, ca for
mă stimulativă iu mun
ca minerilor și 
lalle cat: gol ii 
citori.

— încă 
doresc să 
pe care 
bit de 
mele 
global 
raport 
tea de 
tone de cărbune sau piese 
de schimb, spre exemplu 
— sau lucrări realizate, 
fără a fi limitate, atît în 
cazul depășirii, cît și în ca
zul nerealizării 
de plan. 
Uzarea 
ducției 
ționată de respectarea 
lității producției și a 
sumurilor specifice 
lite prin plan. Și a doua 
precizare : suma pentru 
retribuire, ce se prevede

icord glo- 
i pe ba- 

unt.itca 
-lucrare, 

elab j:-a te 
stab - 

și noi :na. 
cxecutarea

a celor- 
de niun-

început 
precizare

de la 
fac o 
consider deose- 

su_
o
importantă : 

cuvenite in acoixi 
se stabilesc intr-un 
direct cu caiîllta- 
produse fizice —

sarcinilor
Bineînțeles, rea- 

sau depășirea pro- 
fizice este condi

ca-
con- 

stabi-

bal, se det 
za tarifelor 
de produs 
Tarifele s
pe baza manoperei 
lite prin norme și 

pentru 
i sortiment, lucra- 

re- 
cat-’go-

tive i 
fiecărui 
re, ansamblu, piesă, 
per, pentru toate 
riile de personal.

-—■ Tovarășe 
șef, ce cuprind 
tarifele pe 
produs ?

— în primul rînd 
bule spus că la 
rii direct productivi 
fele pe unitatea do 
dus se stabilesc încă 
la începutul perioadei 
plan pentru care s_a 
cheiat contractul de 
cord global — de regulă 
pînă la un an, urmînd ca 

să se 
lunar — și cpprmd 

pentru 
care participă

contabil 
de fapt 

unitatea de

tre- 
muncito- 

tar:- 
p ro

de 
de 
în-
a-

stabilirea sarcinilor 
facă 
manopera directă 
muncitorii

Interviu
Dorin

realizat de
GIIEȚA

La I.M. Bărbăteni, cali
tatea cărbunelui se consti
tuia, de mai multă vreme, 
într-o ecuație nerezolva
bilă, cu ma. multe „necu
noscute”. In anii trecuți 
și in primele luni din acest 
anKmma a înregistrat pier
deri însemnate de produc
ție, cauza ncîncadrării in 
indicatorul de calitate, la
tă însă că luna septembrie 
a acestui an a adus colec
tivului bonificație de 
3 338 tone, ceea ce relevă 
diminuarea conținutului de 
cenușă cu 3,6 la sută față 
de indicele planificat.

— Acțiunea de îmbună
tățire a calității cărbune
lui n-a demarat peste 
noapte, cum *-ar crede, u. 
se destăinuie inginerul șef 
Mitică Nicolescu. 
gust, prepa rația 
cordat 1030 tone 
ții. Primul succes
taculos ne-a ambiționat, a 
emulat întregul colectiv.

De acum ne gîndim la bo
nificații și mai mari.

— Printr-o amplă mun
că de la om la om — ne 
lămurește președintele co
mitetului sindicatului pe 
mină Zaharia Parasca.

transport n-au mai purtat 
sterilul la 
s-a cîștigat 
de timp și

Rezultate
acest sens 
tacii sectorului II, în spe-

suprafață, deci 
un fond prețios 
bani.
deosebite

au realizat
în

or-

CA LtTATEACÂR BUNELUL
[ o(te coi&șiiutță miff&iecobca |

au-
a-

In 
ne-a 
bonifica- 

mai spec-

s-au conturat avantajele e- 
conomice pentru mină, dar 
și pentru mineri, ale di
minuări: cantității de ste
ril, care, „curgea" 
zile cu cărbuni, 
sens s-au dirijat 
le cu cenușă mai 
în abatajele cameră 
executat claubajul înainte 
de a se porni cărbunele, 
s-a îmbunătățit activitatea 
celor două puncte de clau- 
baj ale minei. Astfel 
s-a economisit totodată e_ 
nergi electrică, căile de

pe ben
in acest 
abataje- 
scăzu tă.

s-a

cial brigăzile conduse de 
Carol Marton, Nicolae O- 
prea și Gheorghe Vărzan. 
De asemenea, de la secto
rul III s-au evidențiat for
mațiile conduse de An- 
donie Grumăzescu, Ștefan 
Gantz și Ștefan Onofrei. 
Eforturile lor s-au văzut 
răsplătite în zilele de re
tribuție, m.na s_a apropiat, 
in septemorie, de plan. A- 
șadar, altădată producția 
din abatajul cameră era 
dijmuită de umiditate și 
conținutul ridicat de cenu-

din abataj
să, acum veniturile mineri
lor au sporit cu peste 8 000 
lei pe formație lunar. Mă
surile întreprinse au fost 
urmărite la locul de mun
că. Sterilul ales în abataj 
se plătește separat. Evi
dența este ținută odată cu 
recepția topografilor; la 
instalațiile de claubaj s-a 
stabilit norma de 5 vago- 
nete steril ales de persoa
nă. . Raportul C.T.C. este 
„o oglindă" fidelă a reali
zărilor, în plus conduceri
le sectoarelor acționează în 
permanență pentru îmbu
nătățirea indicatorilor 
calitate, remarcîndu_se 
special sectoarele II 

sing. Ferencz Molnar) 
111 (mg. Grigore Popescu). 
In octombrie acțiunea con
tinuă. S_a generalizat la 
nivelul întreprinderii. Roa-

(Continuare în pag. a 2-a)

Consfătuire
în domeniul ortopediei

Uniunea Societății de Științe Medicale organi
zează în zilele de 7 și 8 octombrie la Petroșani o 
consfătuire de interes național pe probleme de or
topedie și traumatologie. Organizatorul și inițiato
rul acestei reuniuni științifice medicale este secția 
de ortopedie a Spitalului municipal Petroșani. Des
pre scopul și semnificația acestei reuniuni științifi
ce cu caracter de schimb de experiență ne-a vor
bit dr. în medicină, medic primar Mihai Bănacu, 
directorul Spitalului municipal, șeful secției de or
topedie.

de' 
în 

(șef 
Și

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

— In lumina sarcinilor 
stabilite de partidul și
statul nostru, a grijii
permanente a to
varășului N i c o 1 a e
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pen
tru sănătatea populației, 
activitatea de ortopedie 
șl traumatologie, îndeo

sebi, aici, în Valea Jiu
lui, are o însemnătate

deosebită. în cadrul con
sfătuirii noastre, comuni
cările prezentate, schim
bul de idei și opinii vor 
evidenția problematica 
de mare actualitate pri
vind tratamentul fractu-

Interviu consemnat de 
Teodor RUSU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Apărarea nobilei 
cauze a păcii 

voința unanimă a colectivului 
minei Dîlja

Adunarea oamenilor muncii din orașul 
Uricani, pentru dezarmare și pace

„România să trăiască, 
pacca-n lume să-nfloreas- 
că 1“, „Ceaușescu — Pa
ce !“ „Dezarmare — 
Tace!“, „Nu vrem ar
me nucleare, noi vrem 
pace, dezarmare !“, „Vom 
munci și vom lupta, pacea 
O vom apăra !", „Țării cit 
mai mult cărbune!“. Prin 
aceste cuvinte înscrise pe 
panouri și repetate de cî- 
teva sute de voci, partici
panții la adunarea pentru 
pace și dezarmare care a 
avut loc ieri la I.M. Dil- 
ja au exprimat adeziunea 
unanimă a întregului co- 
îectiv al minei la demer
surile întreprinse de pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru organizarea de ac
țiuni unite, urgente și e- 
ficiente în apărarea drep
tului oamenilor la pace și 
existență liberă, pentru o- 
prirea cursei înarmărilor. 
In special a celor nuclea
re, pentru renunțarea la 
amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune în
Europa, arme care ame
nință grav pacea și viața 
continentului.

Prin vibrantele cuvinte 
rostite în cadrul adunării 
de reprezentanții lor Con
stantin Groșan, președin
tele O.D.U.S. Gheorghe 
Cercel, miner șef de bri

gadă, Mihai Cozma, mai
stru minier, Elisabeta Bre- 
tan, membră a comisiei 
de femei a minei, Emilian 
Neagoe, șeful sectorului 
III producție șl Dănuț Chi- 
rilă, membru al Comitetu
lui organizației U.T.C. a 
minei, oamenii mun
cii de la I.M. Dîlja 
au dat glas voinței lor fer
me șl hotărîrii de a lupta 
împreună cu întregul nos
tru popor pentru scoate
rea înafara moralei șl a 
rațiunii a războiului nu
clear.

Dînd curs sentimentelor 
responsabile ale întregului 
colectiv al minei față de 
pacea lumii, amenințată 
de pericolul războiului nu
clear, participanții la adu
nare au adoptat într-o at
mosferă însuflețitoare tex
tul unei telegra
me adresate C. C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, inițiatorul unor 
mobilizatoare acțiuni în 
apărarea păcii. De ase
menea, au fost aprobate 
un mesaj către președin
tele celei de a 38-a sesi
uni a Adunării Generale 
a O.N.U., precum și scri
sorile adresate ambasadelor 
Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii, 
acreditate la București.

(Urmare din pag. I) 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nostru 
de onoare, că vom face 
totul pentru a da patriei 
cît mai mult cărbune, 
contribuind astfel la re
alizarea programului e- 
laborat de Partidul 
Comunist Român pen
tru binele și bunăstarea 
României, pentru pace și 
prosperitatea 'noastră a 
tuturor, spunea, în cuvîn- 
tul său, Ilie Ștefan, mais
tru minier la sectorul I 
al minei Uricani. „Fon
durile alocate pentru î- 
narmărl să fie folosite 
pentru învățămînt, pen
tru ocrotirea sănătății, 
pentru copilăria fericită 
a copiilor 
din țările slab dezvolta
te", a spus medicul Con

Ia»/

stantin Cîrțină, președin. 
tcle O.D.U.S. din oraș. A- 
celeași gîndurl și senti
mente, aceeași hotărîre 
fermă de a face tctul pen
tru pacea lumii au expri
mat în cuvintele lor Con
stantin Toader, electrici
an la I.M. Uricani, pio
niera I uliana Samoilă, 
Ionel Gornic, secretar al 
Comitetului orășenesc 
U.T.C., pensionarul Vic
tor Radu, profesoara Ele
na Costea, președinta 
Comitetului orășenesc al 
femeilor.

într-o atmosferă de en
tuziasm și deplină anga
jare, participanții la adu
nare au adresat Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

o telegramă, în care, prin, 
tre altele, se spune: „Și 
noi, oamenii muncii din 
orașul Uricani, mineri, 
preparatori de cuarț, mun
citori forestieri, crescători 
de animale, alături dc 
întregul nostru popor, îm
părtășim întru totul apre
cierea dumneavoastră că 
problema fundamentală a 
zilelor noastre este de
zarmarea și apărarea pă
cii și că, în acest sens, 
de o importanță vitală 
sint oprirea amplasării pe 
teritoriul Europei de noi 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, trece
rea la retragerea și dis
trugerea imediată a celor 
existente".

Participanții la adunare 
au aprobat în continuare, 
textul scrisorilor adre
sate ambasadelor Uniu
nii Sovietice, Statelor 
Unite ale Americii și 
ambasadelor statelor eu

ropene acreditate la Bucu
rești, mesajul 
adresat președin
telui celei de-a 38-a Se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U., care evidențiază 
dorința de pace a oame
nilor muncii din orașul 
Uricani, a întregului po
por român și cer intre- ■ 
prinderea unor măsuri 
care să asigure în Euro
pa un climat de pace și 
destindere.

Adunarea oamenilor 
muncii din orașul Uri
cani pentru pace și de
zarmare a reprezentat o 
nouă dovadă de adeziune a 
întregului popor român la 
politica înțeleaptă a par
tidului nostru de pace și 
înțelegere, pusă în sluj
ba salvării celui mal de 
preț bun al omenirii — 
viața.

Veniturile fiecărui om al muncii 
sînt nemijlocit legate de 

realizarea producției
(Urmare din pagina I)

nemijlocit la realizarea 
produselor, manoperă ca
re se determină pe baza 
normelor de timp, a nor
melor de producție și a 
retribuțiilor tarifare co
respunzătoare categoriilor 

de încadrare a lucrărilor. 
Iar pentru personalul ca
re lucrează la deservire, 
la întreținere, reparații, 
ta ifele pe unitatea de 
produs cuprind manopera 
determinată pentru for
mații tip specifice activi
tății raportată sarcinilor 
de plan fizic.

— Cine aprobă tari
fele pe unitatea de pro
dus ?

— Pentru toate catego
riile de personal tarifele 
pe unitatea de produs se 
aprobă de birou] executiv 
al consiliului oamenilor 
muncii cu acordul orga
nului sindicatului din în
treprindere. Dar aceste 
tarife pot fi modificate 
cînd s-au schimbat con
dițiile tehnico-organiza- 
torice avute în vedere 
la elaborarea normelor 
de muncă, respectiv a ta
rifelor pe produs.

— Care este relația 
dintre tarifele pe uni
tatea de produs și fon
dul de retribuire pla
nificat al unității ?

— Sumele calculate pe 
baza tarifelor stabilite pe 
unitatea de produs și a 
producției fizice prevăzu
te în plan trebuie să se 
Încadreze în fondul de 
retribuire planificat al u- 
pltății din care s-au reți

nut, în prealabil, sumele 
ce se planifică pentru 
sporul de vechime, sporul 
de noapte, sporul pentru 
condiții nocive sau pericu
loase, indemnizațiile afe
rente concediilor de odih
nă, compensațiile pentru 
majorarea prețurilor la 
produsele agroalimentare, 
precum și drepturile care 
nu se acordă în raport 
direct proporțional cu 

-oducția fizică realizată, 
cum sînt de exemplu : in
demnizațiile pentru con
ducerea formației de lu
cru, sumele necesare pen
tru plata drepturilor su
plimentare în acord pro
gresiv sau sumele pentru 
personalul necuprins în 
acord global.

— Cum se calculează 
și repartizează dreptu
rile cuvenite în raport 
cu producția fizică rea
lizată ?

— Sumele în acord glo
bal, cum precizam încă 
de la început, sînt neli
mitate, atît în cazul de
pășirii cît si în cazul ne- 
realizării sarcinii con
tractate. Diminuarea se 
face corespunzător cu gra
dul de nerealizare a con
dițiilor prevăzute pe cate
gorii de. personal și este 
de 1 la sută pentru fiecare 
procent de neîndeplinire a 
condițiilor stabilite în 
contract, fiecare condiție 
avînd o anumită pondere. 
Cu toate acestea procentul 
d diminuare pentru ne- 
realizarea condițiilor
prevăzute în contractul de 

acord global (spre exem
plu, la un abataj sînt 
două condiții : încadrarea 
în normele de consum și 
în parametrii de calitate a 
lucrărilor executate) este 
limitat la 10 la sută din 
munca cuvenită fiecărei 
categorii de personal, în 
raport cu cantitatea de 
produse fizice realizate.

De fapt, prin acordul 
global veniturile fiecărui 
om al muncii sînt nemij
locit legate de realizarea 
producției fizice planifi
cate, retribuția individua
lă fiind cu atît mai mare 
cu cît producția se reali
zează — respectînd con
dițiile acordului global — 
cu un număr cît mai 
mic de personal.

Consfătuire în domeniul ortopedie!
(Urmare din pag 1)

rilor antebrațului, ale le
ziunilor tendoanelor, pre
cum și alte aspecte mai 
puțin discutate în cadrul 
Societății de ortopedie și 
traumatologie, ale altor 
fracturi, domeniu in care 
colectivul secției din Pe
troșani are realizări re
marcabile prin introduce
rea de noi metode de tra
tament cu rezultate deo
sebite în recuperarea for
ței de muncă din Valea 
jiului.

— Este a treia oară, 
cînd Petroșaniul găzdu
iește o asemenea ma
nifestare științifică de 
prestigiu. Cine pârtiei-

Sterilul,
(Urmare din pag. I)

dele se anunță și mai bo
gate în condițiile aplicării 
acordului global, deoarece, 
unul din indicatori este și 
realizarea calității produc
ției de către formațiile de 
lucru.

— Subliniam că ambiți
ile noastre sînt acum mai 
mari, conchide inginerul 
șef Mitică Nicolescu. Mi
zăm pe faptul că în stra
tul 13 vor intra în exploa
tare trei abataje frontale 
cu cărbune mai bun. Tot 
astfel va fi situația în stra
tul 5, unde va funcționa 
un abataj cameră. Măsuri
le organizatorice întreprin
se și permanenta activita
te desfășurată pe planul 
mobilizării colectivului, de 
organizațiile noastre de 
partid, sindicat și U.T.C. 
conducerea tehnică a mi-

pă la această consfătu
ire ?

— Spitalul municipal, 
colectivul secției de orto
pedie a avut într-adevăr o- 
noarea de a mai organiza 
asemenea manifestări știin
țifice medicale în anii 1970 
și 1980. Aflîndu-ne la a 
treia manifestare de acest 
fel și participarea este mai 
numeroasă. Ca dovadă in
teresul pentru preocupările 
noastre, ale celor din Va
lea Jiului, dar și pentru 
a contribui cu toții, a învă
ța unii de la alții, la trata
rea ma eficientă a cazuri
lor din domeniul ortope
dici și traumatologiei. în 
ce privește participarea 
la consfătuire remarcăm

nei ne dau garanția că 
vom ajunge la cenușă cu 
alte două procente sub 
plan. Estimăm că, în oc
tombrie, vom primi bonifi
cații de 4 500 tone de căr
bune.

In condiții similare de 
muncă, aceiași oameni ac
ționează altfel, cu respon
sabilitate pentru a scoate 
la lumină cît mai mult 
cărbune cocsificabil, de o 
calitate superioară. Iniția
tiva organizației de partid 
pe mină, a celorlalte orga
nizații de masă și obștești, 
a conducerii întreprinderii, 
angajarea oamenilor mun
cii pentru atingerea dezi
deratului calitativ merită 
subliniate, fiindcă se cons
tituie într-o cale a eficien
ței economice, dar și în- 
tr-un mod matur, chibzuit 
de manifestare a autocon- 
ducerii și autogospodăririi 
muncitorești.

prezența unor personalități 
de seamă din Capitală și 
din principalele spitale ju
dețene care au rezultate de 
prestigiu în ortopedie și 
traumatologie. Vor fi pre- 
z'nți specialiști de înaltă 
ținută profesională din ca
drul clinicilor de ortope
die ale Spitalelor muni
cipal, Brîncovenesc și mi
litar central din Bucu
rești, Craiova, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Tg. Mu
reș, specialiști în ortope
die din Oradea, Arad, 
Brașov. Sibiu, Baia Ma
re, Rm. Vîlcea, Mangalia. 
Bistrița-Năsăud, care vor

■ IN LUPEN1, în car
tierele Braia și Viscoza 
au fost terminate lucră
rile pentru noua rețea a 
termoficării. In urma 
constructorilor au\ rămas 
șanțuri neacoperite, care 
îngreunează circulația 
pietonilor. Reamintim 
constructorilor care au 
efectuat lucrările la re
țeaua termoficării că au 
obligația de a reface, 
conform contractului cu 
beneficiarul, toate zone
le de drumuri și alei a- 
fectate de rețeaua termo
ficării. (V.S.)

K ASFALTARE. In ca
drul orașului Petrila, re
cent a fost finalizată as
faltarea tronsonului de 
drum din zona dintre 
cartierul 8 Martie șl Li
ceul industrial. Sînt con
tinuate în ritm susțin it 
și lucrările de sistemati
zare din perimetrul nou
lui centru civic al ora
șului.

prezenta în cadrul consfă
tuirii 46 de comunicări. 
Spitalul nostru va pre
zenta mai multe lu
crări cu această tematică.

Consfătuirea se înscrie in 
materializarea principale
lor sarcini rezultate din 
hotărîrile partidulm și sta
tului în domeniul
sănătății din recenta șe
dință a Consiliului Sani
tar superior pentru 
păstrarea și recupera
rea sănătății oamenilor 
muncii, a forței de mun
că în special a celor care 
lucrează în ramurile de 
bază ale economiei națio
nalei
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Aprovizionarea „cămărilor" 

consumatorilor colectivi

I

In mod tradițional, în 
lunile de toamnă preo
cupările pentru aprovi
zionarea cu produsele a- 
groalimentare necesare 
pentru perioada de iar
nă a „cămărilor" numero
șilor consumatori colec
tivi din Valea Jiului a- 
ting punctul de vîrf. Pe 
această temă ne-am pro
pus șl realizat un son
daj la cîțiva consumatori 
colectivi. Prin consemnă
rile prezente, notate pe 
teren, pe parcursul discu
țiilor cu factorii de deci
zie, relevăm rezultatele 
bune obținute, precum și 
necesitatea continuării 
•tăruințelor pentru pro
curarea produselor agro- 
al> montare. îndeosebi a 
legumelor care se recol
tează din cîmp, în acest 
sezon. Din situațiile ce 
ne-au fost prezentate de 
cel mal mare consumator 
colectiv din Valea Jiului 
— I.A.C.C.V.J. — am no
tat că pînă la această o- 
ră au fost procurate, îo 
totalitate, si, în cea mai 
mare parte însilozate, 
cantitățile planificate de 
cartofi (900 de tone), cea
pă (80 de tone), ardei 
gras pentru umplut, ar
dei iute, diverse mură
turi, precum și zarzava
turi semipreparate pen
tru ciorbe, cantitatea de 
fasole uscată prevăzută. 
O mențiune semnificati
vă: din solariile și grădi
nile cultivate de între
prindere, la Lupeni și pe 
lîngă alte cantine minie
re, s-au asigurat în acest 
an, pentru consumul cu
rent și pentru rezerve, 27 
tone de castraveciori, 25 
tone de tomate, 6 tone de 
ardei gras, cimbru, sala
tă, gulioare, morcovi, 
leuștean și varză. De a- 
semenea, din gospodăriile 
anexă s-a asigurat o can
titate de 25 de t°ne car
ne de porc. O atenție 
deosebită s-a acordat a- 
provizionării cantinelor 
miniere de la Lupeni, 
Vulcan — Paroșeni, Uri- 
cani, Petrila care sînt a- 
sigurate în prezent cu 
principalele produse a- 
groalimentare, ce con

cură la pregătirea mese
lor gratuite oferite mine
rilor, pe toată perioada 
toamnă—iarnă și chiar 
pînă la noua recoltă. La 
reamenajarea și igieniza
rea spațiilor de depozita
re, sortarea și pregătirea 
cartofilor șl a celorlalte 
legume însilozate ori con
servate a fost antrenat și 
a adus o valoroasă con- 
iiiiiiritiiiii/iiitiiiriiiiiiiin 

Pe teme de sezon
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tribuție prin numeroase 
ore de muncă patriotică 
personalul cantinelor în 
frunte cu Radu Smaran- 
da, Gheorghe Enache, Ma
ria Copil, Constantin 
Barna, Nicu Riza și al
ții.

Activitatea de la can
tina I.M. Livezeni, unde 
personalul sorta, curăța, 
toca și așeza varza la 
murat, beciul plin cu car
tofi sortați, alte rezerve 
păstrate în magazia uni
tății ne-au conturat ima
ginea amplelor pregătiri 
care se fac acum la uni
tățile I.A.C.C.V.J pentru 
ca mesele minerilor să 
fie consistente și bogate 
și în perioada iernii.

In cursul sondajului 
nostru am discutat și cu 
tovarășul ț Mihai Chiciac, 
director cu problemele e- 
conomico-gospodărești al 
Institutului de mine (un 
alt important consumator 
colectiv). „Pentru cele trei 
cantine la care servesc 
masa studenții — ne-a 
precizat interlocutorul — 
ne-am aprovizionat pînă 
acum cu 150 tone de car
tofi, 12 tone de varză — 
din 40 planificate — 8 to
ne gogonele, ardei gras, 
morcovi, zarzavaturi pen
tru ciorbă. Continuăm a- 
ducerea verzei de la Si- 
meria, iar pentru semi
preparate colaborăm fruc
tuos cu Fabrica de con
serve Hațeg. Avem asi
gurat în mare parte fon
dul de marfă pentru con
sum, cu rugămintea ca 
Direcția comercială a 
municipiului Petroșani să 
ne ajute mai prompt în 
ce privește aproviziona
rea cu alte produse ali
mentare de strictă nece
sitate".

Aceasta constituie ga. ; 
ranția unei activități 
normale a consumate- i 
rilor colectivi pe pe_ i 
rioada iernii, a unor me- i 
se diversificate și consis- i 
tente pentru mineri și ț 
ceilalți consumatori.

I 
Toina ȚAȚARCĂ

Autobuz... 
personal (?!)

După cum ne Informea
ză un grup de cititori din
Lupeni, mai este încă — 
din nefericire! — cîte un 
individ care sfidează atît 
munca tovarășilor săi, dar 
și pe alți cetățeni.

Iată faptele: într-una din 
zilele trecute, autobuzul 
31 IID 5825 circula pe ruta 
Uricani — Petroșani. In 
jurul orei 14,20, coborînd 
prin cartierul Braia, spre 
centrul orașului Lupeni, 
șoferul oprește în dreptul 
spitalului pentru a permi
te unui cunoscut să co
boare. închide ușile șl 
fără să anunțe că nu va 
mai opri în centru sau 
Soliodol circulă fără opri
re pînă Ia... Uzina electri
că Taroșeni !“ In zadar a 
fost rugat de oameni să o- 
prească; el a apăsat vîr- 
tos pe accelerație! Zeci de 
oameni au trebuit să facă 
drumul înapoi cu alt au
tobuz care, firește, venea 
și așa destul de aglomerat 
spre Lupeni. Dacă mai pu
nem la socoteală timpul 
piei-dut de oamenii care, 
fără voia lor, au fost duși 
cale de cîțiva kilometri 
numai pentru că așa a 
vrut șoferul (?) respectiv, 
lucrurile nu merită a fi 
trecuțe cu vederea. Cerem 
conducerii A.U.T.L. să facă 
ordine în acest caz și să 
vindece conducătorul auto 
respectiv de „pofta" de a 
mai face astfel de glume!

Claudiu BUR1LEANU

la iarnă; cetățenii din Petrila 
nu se vor încălzi (sperăm!) 

cu promisiuni
Deși vremea este încă 

schimbătoare, cu nopți și 
dimineți mai răcoroase, cu 
zile ploioase sau însorite, 
locuitorii din Petrila își 
concentrează atenția spre 
anotimpul friguros. In o- 
raș sînt 7 centrale termi
ce iar pregătirea lor — 
reviziile și reparațiile ne
cesare — trebuia efectuată 
în perioada 1 mai — 1 oc
tombrie.

— La probele tehnologi
ce, ne spunea Nicolae Jo_ 
san, maistru cu centrale
le termice la E.G.C.L. Pe
trila, termenul stabilit prin 
grafic este 15 octombrie. 
In a patra zi a lunii oc
tombrie situația era urmă
toarea: CT. 1 efectuează 
probele tehnologice la 
cald în 5 octombrie șl CT.
2 (mai mică, doar cu trei 
cazane) în aceeași zi; CT.
3 (cu 20 de cazane) are lu. 
crările de reparații efec
tuate încă din luna iunie 
și intră în probe în zilele 
de 6 și 7 octombrie; la 
CT. 4 (cu 24 de cazane) și 
CT. 6 se lucrează acum la 
șamotare, urmînd ca in 
8, 9 și 10 octombrie să 
aibă probele la cald; CT. 
5 (cu 14 cazane) va avea 
probele în 9 petombrie. O 
problemă deosebită o cons
tituie CT. 7 — centrală 
nouă unde am separat de 
curînd circuitele electrice 
— pe care am preluat-o 
numai parțial, deși a func
ționat și în iarna trecută. 
In 10 octombrie vor avea 
loc probele tehnologice. 
Doresc să vă informez că 
toate aceste probe se des
fășoară între orele 8—20 și 
așteptăm ca cetățenii să ne 
comunice orice defecțiune 
care apare în apartamente, 
deoarece noi sîntem pre
gătiți pentru a interveni o- 
perativ și să executăm a- 
cum — nu la iarnă, cînd 
lucrurile vor fi mai com
plicate — eventualele re
parații.

Acest optimism ne deter
mină să-i invităm pe locui
torii orașului Petrila să 
ne comunice și nouă dacă 

și cum se respectă toate 
acestea. Din punctul de 
vedere al E.G.C.L. din lo
calitate pregătirile pen
tru ca oamenii să aibă 
căldură și apă caldă în 
timpul sezonului friguros 
ar fi terminate. Dar nu 
este chiar așa, am aflat de 
la mai mulți cetățeni. Cum 
este Elisabeta Ursu din 
Lonea, strada Muncii, din 
blocul 12, unde patru a- 
partamente sînt nelocuite 
din cauza degradării lor.

— Centrala termică 6, 
din cartierul Muncii, abia 
acum își finalizează re
parațiile — ne spunea to
varășul Luca Boantă, vi
cepreședinte al Consiliu
lui popular orășenesc. Și 
cetățenii au dreptate, deși 
situația (izolația blocului 
nu a fost încă reparată) se 
cunoaște de vreun an și 
jumătate, E.G.C.L. n-a în
treprins măsuri energice 
în timpul verii, cînd a fost 
timpul prielnic. Nu împăr
tășesc acest optimism și 
iată de ce: la CT. 1, unde 
încă focarele nu funcțio
nează cum trebuie, se va 
mai racorda în curînd și 
magazinul universal. Dar 
centrala nu are capacitatea 
necesară, așa că la aceste 
lucruri trebuia nu numai 
să se gîndească E.G.C.L.-ul, 
ci să acționeze' efectiv.

Pînă la 15 octombrie, ter
menul scadent al operațiu
nilor de pregătire a cen
tralelor termice din Pe
trila, mai sînt cîteva zile. 
In acest puțin timp E.G.C.L. 
din localitate trebuie să 
rezolve două probleme de
pendente ma de alta: ire
proșabila funcționare a tu
turor instalațiilor și asigu
rarea întregii cantități pre
văzute de cărbune (din pes
te 1000 tone necesare in 
această lună. în stoc se a- 
flă doar 1971). Cetățenii 
din Petrila, mari și mici, 
nu se vor încălzi la iarnă 
cu promisiunile E.G.C.L.- 
ului, oricît par ele de li
niștitoare și călduroase.

Tiberiu SPĂTARU

Duminică, 9 octombrie
8,00 Dialog cu elevul de 

la seral. Matemati
că.

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

10,00 Viața satului. (PC) 
J1.45 Lumea copiilor.

• Telefilmoteca de 
ghiozdan: Ivanhoe.
Episodul 3.

13,00 Album duminical. (C)
— Telex.
— Melodiile toamnei.
— La revedere, litoral!
— Maică bună, maică 

țară.
— Cascadorii rîsului.
— Trei într-o barcă șl. 

chiar mai mulți.
14,30 Desene animate: Tom 

și Jerry.
— Drumuri printre a- 

mintiri. Maria Tă- 
nase — așa cum n-o 
cunoașteți. (II) 

15,00 Telesport. Fotbal.
Sportul studențesc — 
F.C. Argeș. Transmi
siune directă de Ia 
stadionul Politehni
ca.

— Umor și muzică.
3 7,30 Micul ecran pentru 

cei mici. (C)
18,00 Film serial. Fram. E_ 

pisodul 7: © glumă 
nesărată. (€)

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. (PC)

— De ziua petrolistului.
19.20 Floarea din grădină. 

Spectacol realizat la 
Deva.

20,05 Telecinemateca. Ci
clul „Mari actori". 
Căpitanul. (C)

22,00 Varietăți muzicale.
22.30 Telejurnal. (PC)

Luni, 10 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară. (PC)
17.50 1001 de seri. 
20,0"i Telejurnal. (PC)
20.20 Pentru dezarmare, 

Pentru pace.
20.30 A patriei cinstire.
20,40 Panoramic economic.
21,10 Tezaur folcloric. (C)
21.35 La zi în 600 de se

cunde.
21,45 Dublura. Episodul 3. 

(C)
22.30 Telejurnal. (PC)

Marți, 11 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Dublura. Episodul 3. 

(C)
11.50 Soliști ai teatrelor li

rice.
12.20 Memoria documente

lor.
12.35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 125 de ani de la în

ființarea Asociației 
generale a lucrători, 
lor tipografi. ____

16.20 Clubul tineretului.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17,45 Publicitate.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (PC)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Videotecă internațio

nală. (C)
21,05 Munca — izvor al 

bunăstării.
,21,20 Teatru TV. întâmplări
iiiiiiiiiiiiini/iiitiiii/imiiiiuiiiiiii/miiiiiuituii/uifHiiHm
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dintr-o vară frumoa
să.

22.30 Telejurnal. (PC)
Miercuri, 12 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Școli și tradiții.
16,25 Tragerea pronoex- 

pres.
16.30 Viața culturală.
16.50 Din Estremadura în 

Andaluzia.
17.10 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (PC).
20,20 Pentru dezarmare, 

Pentru pace.
20.30 Legămînt de pace.
20,40 Actualitatea în eco

nomie.
20,55 Forum politico-ideolo

gic.
21.10 Film artistic. Schimb

de roluri. Premieră 
pe țară. (C)

22.30 Telejurnal. (PC)
Joi, 13 octombrie

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,45 Film serial. Roțile.

Episodul 6. (C)
12.30 Publicitate.
12,35 Desene animate. 

Sindbad marinarul.
(C)

16,00 Telex.
16,05 Monografii profesio

nale.
16.20 Film serial. Karino. 

Episodul 1. (C)
16,40 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnal. (PC)
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20.35 Discorama.
20,50 Fotograme din reali

tate.
21.35 Cinci miliarde de oa

meni. (C)
22,00 Ritmuri muzicale.
22.30 Telejurnal. (PC)

Vineri, 14 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.30 Emisiune în limba 

germană. (PC)
17,25 Tragerea loto.

17.35 La volan.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (PC)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntece pe adresa dv.
20.50 Cadran mondial.
21,15 Film artistic. Trei po

vești de dragoste (I). 
— Balerina.

21.50 Omul și sănătatea. 
Bucuria de a fi ma
mă.

22,00 Seară de operetă. (C)
22.30 Telejurnal. (PC)

Sîmbătă, 15 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

11.30 Cinci miliarde de 
oameni. (C)

11,55 Noi în anul 2000.
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă (1). (PC)
— Telex.
— Drag ml-i cîntecul șl 

jocul.
— Gala desenului ani

mat.
— Intermezzo instru

mental.
— Șah.
— In direct: Corul de 

copii al Radiotelevi- 
ziunii.

— Autograf muzical A- 
drlan Romcescu.

15,00 Telesport. Fotbal: Di
namo — • Universita

tea Craiova. Transmi
siune directă de la 
stadionul Dinamo.

— Magnetoscop muzi
cal: Katia Epstein și 
invitatul ei, Adamo.

— Secvența telespecta
torului.

— Muzica lui Ludwig 
van Beethoven... re- . 
povestită (II).

— Marile momente ale 
baletului.

— „Campioni mondiali" 
în lumea circului.

17.50 Columne ale istoriei. 
18,05 Săptămîna politică.
18.20 Serial științific. O- 

mul și natura. (C)
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. (PC)
19.20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (2). (PC)
— Ritmuri muzicale.

19,40 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial. Roțile. 

Episodul 8. (C)
21,00 O seară la Timișoa

ra. Spectacol de va
rietăți - susținut de 

colective artistice ale 
Teatrului Național, 
ale Operei Române 
și ale formației de 
estradă.

22,15 Telejurnal. (PC)
— Sport.

22.30 Invitații televiziunii. 
(C)

23.30 închiderea programu- .
lui. 1
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Vizita de prietenie in țara noastră 
a tovarășului TODOR JIVKOV

3

FlLME

Ceremonia sosirii
(l’rmare din pug. I)

și tovarășului Todor Jivkov 
buchete de flori.

Mii de oameni ai muncii 
aflați pe aeroport au făcut 
o caldă manifestare de 
prietenie tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Ei purtau portretele 
celor doi conducători de 
partid și de stat, scandînd 
cu însuflețire pentru prie

tenia de nezdruncinat din
tre cele două țări și popoa
re prietene. Prin ovații și 
urale entuziaste, cei pre- 
zenți își manifestau bucu
ria față de noua iutii nice 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
convingerea că aceasta va 
dinamiza și mai mult co
laborarea româno-bulgară 
pe diverse planuri.

Oaspeți ai unităților economici! 
din municipiul Ploiești

itoare, să dezvolte conti
nuu cooperarea cu mun
citorii și specialiștii bul
gari.

De la Brazi, coloana o- 
ficială s-a îndreptat spre 
Ploiești, reședința jude
țului.

Pe străzile municipiu
lui, zeci de mii de locui
tori au făcut tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov o caldă 
manifestare de stimă și 
prețuire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au răspuns 
cu multă căldură mani
festărilor de bucurie ale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consili
ului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, au 
vizitat, joi dimineața, 
mari unități economice 
din municipiul Ploiești.

Primul obiectiv vizitat 
a fost Combinatul petro, 
chimic Brazi. Pe frontis
piciul pavilionului cen
tral erau arborate, în 
semn de sărbătoare, dra
pelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei, care 
încadrau portretele celor 
doi conducători de partid 
și de stat.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost întâmpinați 
cu multă căldură de mii 
de oameni ai muncii de 
pe moderna platformă pe
trochimică prahoveană.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost salutați de primul 
secretar al comitetului 
județean Prahova al 
P.C.R., președintele Con
siliului popular județean.

de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat.

Ministrul industriei chi
mice, Gheorghe Caranfil, 
și directorul întreprinde
rii, Alccu Popa, au pre
zentat etapele dezvoltării 
acestei unități reprezenta
tive a petrochimiei româ
nești, care prin producția 
sa asigură un mare număr 
de produse necesare atit 
economiei naționale, cît 
și exportului în peste 50 
de țări. De asemenea, sînt 
relevate bunele relații de 
cooperare cu unități in
dustriale din R.P. Bulga
ria.

In continuare, sînt vi
zitate secțiile de oxid de 
etilena și de cauciuc.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
sînt întâmpinați la 
fiecare punct de lucru cu 
calde manifestări de sti
mă și prețuire, muncito
rii oferindu-le flori, scan-^ 
dînd numele celor doi 
conducători de partid și 
de stat.

La despărțire, tovarășul 
Todor Jivkov, felicită căl
duros pe petrochi miști 
pentru importantele lor 
realizări și le urează să 
obțină noi și cît mai mari 
succese în activitatea vi

locuitorilor.
Următorul obiectiv al 

vizitei l-a constituit între
prinderea de utilaj chi
mic din Ploiești, unde to
varășii Nicolae Ceaușescu 
șl Todor Jivkov au fost 
salutați de ministrul in
dustriei econtrucțiilor de 
mașini.

In întîmpinarea celor 
doi conducători de partid 
și de stat au venit nume
roși muncitori, care i-au 
aclamat îndelung, expri. 
mîndu-și, direct și cald, 
sentimentele lor de înaltă 
șl profundă stimă.

Directorul unității a pre
zentat date despre evolu
ția unității. A fost evi
dențiat faptul că produse
le Unității, deosebit de 
complexe și cu perfor
manțe tehnice ridicate, se 
exportă într-un mare nu
măr de țări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov mi vizitat u- 
nele sectoare le bază ale 
întreprinderii.

Pretutindeni, cei doi 
conducători de partid și 
de stat au fost primiți cu 
cele mai calde manifestări

In programul vizitei a 
fost inclusă și întreprin
derea de rulmenți grei din 
Ploiești.

La sosirea în între
prindere tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost întîmpinați de 
ministrul Industriei cons
trucțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii cen
tralei de profil, de repre
zentanți ai colectivului în
treprinderii.

Tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov 
lc-au fost înfățișate 
de către inginerul șef al 
întreprinderii, aspecte 

importante privind evo
luția pe care a cunoscut-o 
în acești ani unitatea, 
precum și principalele e- 
tape ale fabricației de 
rulmenți.

Se vizitează sectoare de 
fabricație, de-a lungul 
fluxului tehnologic.

Colectivul muncitoresc 
al întreprinderii a încon
jurat cu dragoste pe cei 
doi conducători de partid 
și d.e stat, le-au oferit flori, 
le-au adresat cuvinte pli
ne de căldură exprimînd 
sentimentele de caldă pri
etenie care leagă cele do
uă partide, țări și popoare.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa 
destoinicului colectiv de 
muncă ploieștean, le-au 
urat să obțină noi și im
portante succese în viitor.

La plecarea din munici
piul Ploiești a ■ tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, locuitorii i-au 
înconjurat cu calde ma
nifestări de stimă și pre
țuire, expri mîndu-și sa
tisfacția pentru onoarea 
ce le-au făcut-o vizitîn-
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PETROȘANI? — 7 No
iembrie: Haiducii ; Uni
rea : Tunurile din Nava- 
rone, f-IT.

PETRILA i Despărțire 
temporară, I—II.

LONEA : O să fiu cu
minte, bunicule.

ANINOASA : Țapinarii. 
VULCAN — Luceafărul: 

BD în alertă.
LUPENI — Cultural : 

Vlad Țepeș, I—II.
URICANI : Viraj 

riculos.

17,40

17,50
20,00

20,20

20,35

20,45
21,10

pe- 22,05

ev. 22,30

•} i

I 15,00 Telex.
i 15,05
3

Să rezolvăm 
preună.

îm-

j 15,25 Emisiune în 1 ini ba

de stimă de către munci
tori.

La plecare, tovarășul 
Todor Jivkov a felicitat 
pe membrii colectivului 
unității pentru rezultate
le obținute și le-a Urat 
noi succese în muncă, să
nătate și fericire.

du-le orașul, pentru noul 
dialog la nivel înalt ro- 
mâno-bulgar. în această 
atmosferă de puternic en
tuziasm, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au părăsit orașul, în- 
dreptîndu-se spre reședin
ță.

Prezențe românești peste hotare
NAȚIUNILE UNTTE 6 

(Agerpres). — ' Șeful de
legației române la cea 
de-a 38-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor ex - 
terne, s-a întâlnit cu pre
ședintele sesiunii în curs 
a Adunării Generale Jorge 
lllueca (Panama).

Ministrul de externe ro
mân a avut, de asemenea, 
întîlniri separate cu mi
niștrii de externe ai Ja- 
mâhiriei Arabe Libiene 
Populare Sooialiste, Ior
daniei, Maltei, R.P. Chi
neze, Uruguayului, Cipru
lui, Mexicului, Qatarului 
și Kuweitului.

Au fost discutate aspec
te ale dezvoltării relați

ilor României cu țările 
respective pe plan eco
nomic și în alte sfere de 
interes comun. S-au efec
tuat schimburi de păreri 
asupra problemelor in
ternaționale actuale aflate 
pe ordinea de zl a sesiu
nii Adunării Generale a 
C.N.U.

Ministrul român a avut, 
totodată, c îatîlnire cu 
Faruk Kaddoumi, șeful 
departamentului Political 
Organ zației pentru Eli
berarea Palestinei.

Tovarășul Ștefan Andrei 
s-a întâlnit cu secretarul 
general al Ligii arabe, 
Chedli Klibi, și cu Edwin 
Mroz, președintele Insti
tutului de Studii privind 
securitatea Est-Vest.

★
DAMASC 6 (Agerpres;.

— Tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., șeful 
delegației Partidului Co
munist Român care face o 
vizită in Republica Arabă 
Siriană, la invitația con
ducerii naționale a Parti
dului Baas Arab Socialist, 
a fost primit de Abdel 
Rauf Ai-Kassem, primul 
ministru al Republicii A- 
rabe Siriene.

Cu această ocazie s-a 
făcu o trecere în revistă 
a relațiilor de cooperare 
econ amică și a schimburi
lor comerciale dintre 
Ror ânia și Siria, în lumi
na hotărîrilor și înțelege
rilor stabilite în cadrul în. 
tîlnirilor de la București 
și Damasc dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar generil al Partidului 
Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, și Hafez' 
Al-Assad, secretar gene
ral al Partidului Baas 
Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Si
riene. S-a subliniat dorin
ța comună de a se între
prinde și în continuare 
măsurile corespunzătoare, 
in vederea aplicării deci
ziilor stabilite la cel mai 
înalt nivel, pentru a se 
da noi dimensiuni rapor
turilor de cooperare rod
nică și reciproc avanta
joasă in domeniile econo
mic și comercial.

Cu ocazia prezenței la 
Damasc, șeful delegației 
Partidului Comunist Ro
mân a avut o întîlnire cu 
Mahomed Al Zou 'Bi, pre
ședintele Consiliului Po
porului din Republica A. 
rabă Siriană.

S-a evidențiat rolul 
deosebit care revine parla
mentelor, organizațiilor de 
masă și obștești pentru 
adîncirea raporturilor de 
conlucrare și apropierea 
dintre cele două țări și 
popoare, in vederea spo
ririi contribuției lor la 
instaurarea unui climat 
de pace șl înțelegere în 
întreaga lume.

MADRID 6 (Agerpres). 
— La invitația Fundației 
de cercetări marxiste din 
Madrid, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., rectorul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", 
face o vizită în Spania.

In cursul convorbirilor 
care au avut loc la Co
mitetul directoral ol fun
dației s-a făcut un schimb 
de opinii asupra unor pro
bleme actuale ale gîndirii 
social-politice marxiste 
și cu privire la confrun
tările de idei din lumea 
contemporană in legătu
ră cu transformarea în
noitoare a societății, cu 
fenomenele de criză eco
nomică și politică pe plan 
internațional.

Rectorul Academiei
„Ștefan Gheorghiu" a a- 
vut, de as. menea, con
vorbiri li Secțiunea din 
Valencia a fundației, cu 
cercetători pe tărimul ac
tivității teoretice marxis
te.

germană (parțial 
color).
Rezultatele 

rii loto.
La volan — 

siune pentru 
ducătorii auto.
R.D. Germană 
itinerar autumnal. 
1001 de seri.
Telejurnal 

al color).
Actualitatea 
conomie.
Cîntece pe
dumneavoastră. 
Cadran mondial. 
Film ar’istic (color) 
„Reîntoarcerea la 
viață".
Revista literar- 

artlstică TV.
Telejurnal

(parțial color).
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VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFA
- SAU NUMERAR

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100 cu set 

nou. Petrila, strada Re
publicii, 89. ,.125)

VÎND sobă gătit petrol, 
dormitor știi, mașină Sin
ger, sobe smălțuite, vase 
și mobilă din gospodărie 
combustibil. Telefon 42737 
(1120)

PIERDUT legitimație 
bliotecă (period ce) pe nu 
mele Epure Ioan — Daniel, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1119)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 939. eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1121)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fodor 
Adriana, eliberată de I.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1122)

PIERDU'1’ legitimație de 
serviciu pe numele Bota
Dorel, eliberată de l.M.
Petrila O declar nulă. 
(1124)
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