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Acordul global — o formă 
superioară de retribuire 

mai stimulativă a muncii

Simbătă, 8 octombrie, 
s-au încheiat -convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovară
șul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re

publicii Populare Bulgaria.
în cadrul ultimei runde 

de convorbiri, desfășurate 
în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă, 
cei doi conducători de 
partid și de stat au rele
vat cu satisfacție caracte
rul deosebit de rodnic al 
schimburilor de păreri a- 
vute în aceste zile, în 
probleme bilaterale și in

ternaționale de interes co
mun.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov 
au convenit să continue 
dialogul fructuos româno- 
bulgar la nivel înalt, ca
re are un rol esențial, de
terminant, în promovarea 
largă a bunelor raporturi 
dintre parti ele, dintre 
țările și popoarele nosatre, 
vecine și prietene.

Generalizarea acordu
lui global la toate cate
goriile de personal înce- 
pînd cu data de 1 octom
brie 1983 constituie o 
elocventă expresie a con
secvenței cu care acțio
nează conducerea parti

dului șl statului, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru spori
rea eficienței muncii, pen
tru înfăptuirea neabătută 
a principiilor retribuției 
socialiste. Generalizarea 
acordului global impune 
insă muncă exemplară, 
înaltă răspundere pentru 
realizarea producției pla
nificate. la toți indicato
rii. Pentru înfăptuirea a. 
cestui deziderat, la T.M. 
Paroșeni s-a trecut la 
defalcarea sarcinilor can
titative și calitative ce 
revin formațiilor de lu
cru, cu precizarea norme
lor de consum la princi

palele materiale, la com
bustibili șl energie, în 
vederea asigurării corelă
rii care se impune între 
principalii indicatori.

Faptul că sumele cuve
nite în acord global per
sonalului muncitor se 
acordă integral, indiferent 
de numărul de personal 
cu care a lucrat forma
ția, în condițiile realiză
rii producției fizice pre
văzută, reprezintă un pu
ternic stimulent pentru 
brigăzii? de mineri, o 
importantă pîrghie pentru 
întărirea muncii la nivel 
de brigadă. Fiindcă este 
clar că în astfel de con
diții fiecare om din bri
gadă trebuie să acționeze 
cu răspundere sporită 
pentru respectarea timpu
lui de lucru, pentru folo
sirea deplină, cu maxi
mum de randament a uti
lajelor din dotare, pentru 

reducerea consumului de 
materiale și energie.

în condițiile generali
zării acordului global, de 
activitatea rodnică a fie
căruia la locul său de 
muncă depinde îndepli

nirea sarcinilor de plan. 
Iar de îndeplinirea sar
cinilor de plan depinde 
direct, pentru fiecare for
mație de lucru, realiza
rea șl nivelul cîștiguri- 
lor, al retribuției. Mine
rii de la Paroșeni au în
țeles întru totul aceste 
cerințe, dovadă în acest 
sens constituind rezulta
tele bune obținute la pro
ducția de cărbune extras 
încă din primele zile ale 
aplicării acordului glo
bal, de cînd mina a ob
ținut constant producții 
superioare sarcinilor pla
nificate.

Jean HARATIU, 
șef birou OPIR, 

I.M. Paroșeni

Sîmbătă, 8 octombrie, 
s_a încheiat vizita de pri
etenie în țara noastră pe 
care a efectu-l-o, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Noua întîlnire a. condu
cătorilor de partid și de 
stat ai României și Bul
gariei, convorbirile purtate 
în aceste zile reprezintă 
un eveniment de o deose
bită semnificație în croni

Ceremonia plecării
ca bogată a legăturilor 
trainice dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Tovarășul Todor Jivkov 
a sosit la aeroport îm
preună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii care se 
aflau pe aeroport au fă
cut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov 
o caldă și entuziastă 
manifestare de prietenie, 
în care și-a găsit expresie 
satisfacția pentru noul 
dialog la nivel înalt ro_ 
mâno-bulgar, menit să 
contribuie la extinderea și 
aprofundarea continuă a 
relațiilor dintre țările și 

popoarele noastre, în fo
losul reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării în 
Balcani, în Europa, în în
treaga lume.

O gardă militară a pre
zentat onorul. S-au into
nat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socia
liste România. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov au trecut în 
revistă garda de onoare.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov 
și-au strîns cu căldură mîi- 
nile, s_au îmbrățișat prie
tenește.

La ora 11,30 aeronava 
prezidențială a decolat.

Depășirea 
pre>uninaruiui 

zilnic
în ziua de 7 octom-. j 

brie patru întreprin-’ 
deri miniere din Valea 
Jiulu au raportat de
pășirea preliminarului 
la producția de cărbu
ne. Este vorba de în
treprinderile miniere 
Lonea, Dîlja, Paroșeni 
și cariera Cîmpu lui 
Neag. Cele mai mari 
producții re- 
ahzate peste sarcini
le d plan la zi pe oc_ 
t mbrie s-au înregistrat 
la l.M. Paroșeni (plus 
1231 tone) și la cariera 
Cîmpu lui Neag (plus 
83' tone).

Funcționarea corectă a mașinilor și utilajelor ce deservesc puțurile minei 
Lonea sînt asigurate de componenții echipei de întreținere condusă de loan 
Luca din cadrul sectorului VIII al minei. In imagine, componeții formației de 
lucru mai sus amintite la un obișnuit dialog după terminarea șutului.

1918 - Făurirea statului național unitar - 1983

Premisele luptei poporului 
român pentru constituirea 

statului său național
Apreciind năzuința statornică a poporului ro

mân pentru unire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, afirma : „Realizarea
stalului național unitar este rezultatul unui lung 
proces istoric, expresia unei necesități legice. Actul 
unirii nu este o intîmplare, rezultatul unor momen
te conjunclurale, ci rodul luptei maselor largi popu
lare, hotărîte să facă totul pentru a se uni într-un 
stai unitar, conștiente că numai în acest fel își 
puteau deschide calea spre progres, spre afirmarea, 
cu drepturi egale, în rindul celorlalte popoare și 
națiuni ale lumii".

Poporul nostru aniversează in acest an o săr
bătoare scumpă întregii națiuni, 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar român. Ziarul nos
tru va publica un ciclu de materiale privind lupta, 
năzuințele statornice ale poporului român pentru 
unire, pentru făurirea celei mai umane și drepte 
societăți — societatea socialistă.

Inginerul . V a s i 1 e 
Popescu se aștepta la 
această întîlnire cu noi. 
Razele soarelui il fă
ceau să clipească des, 
pupilele iradiau însă o 
bucurie nedis.muiată.

Septembrie a în
semnat, pentru secto- 
ru' III al minei Live- 
zen. depășirea tuturor 
indicatorilor de plan și 
un nou record.

Cifrele, iată argu
mentul decisiv al ingi
nerului — plus 3850 
tone de cărbune, plus 
5,5 ml. plus 35 de pro
cente la productivita
tea muncii ; 19,740 to
ne/post în abataj, față 
de 14,950 planificate. 
Recordul — 30 m de 
avansare în abataj cu 
SMA-2, complex cons

LA IZVOARELE BUCURIEI
truit la I.U.M. Petro
șani.

Se știe, mina Live- 
zem traveisează de mai 
multă vreme o perioa
dă de insatisfacții. Iată 
însf că un sector, mai 
bine zis o brigadă, fi
indcă doar această 
formație scoate cărbune, 
reușește performanțe 
care uimesc cu alte cu
vinte, demonstrează e- 
locvent cum trebuie 
să muncească întregul 
colectiv. Să mai adău
găm și faptul că este 
vorba o brigadă for
mată cu puțină vreme 
în urmă, din oameni 
de la întreținere, care 
munceau în activități
le auxiliare ale sectoru
lui. Pe la sfîrșitul pri
măverii, brigada care a 
pregătit frontalul a 

fost transferată în alt 
sector; au rămas to
tuși 4 mineri ; Mihai 
Bucevschi, Sigismund 
Dane, Dumitru Perju 
și Aurel Leucă, primul 
fiind numit șef de 
brigadă. Odată cu mon
tarea au apărut alți or
taci.

— Productivitatea, re
marcă normatorul Ion 
Diăconescu, a crescut 
progresiv, în prima 
lună de la intrarea com
plexului in funcțiune — 
12.610 tone, în august 
— 13,730, in septem
brie — 19,740. Ș> n-am 
epuizat toate resursele

Omogen Zarea forma
ției s-a realizat deci 
intr-un răstimp record, 
incă de la montarea 
complexulu. (în 32 de 
zile) oamenii au de

prins tainele utilajului. 
Rezultatele bune i-au 
ambiționat, au dobîndit 
încredere în forțele lor. 
Saltul ' ceea ce pri
vește productivitatea a 
fost precedai de reor
ganizarea pe schimburi 
a lăcătușilor, electricie
nilor, combainierilor, 
fiind însoțit de o per
manentă muncă de e- 
ducare a ortacilor.

— Ne-am debarasat 
de cei care ne creau 
necazuri cu nemotiva- 
tele, subliniază șeful 
de brigadă. Pe Marin 
Suveică l-au „scuturat" 
oi tacii, a înțeles că ju
decata lor e dreaptă, 
în consecință a devenit 
alt om. Fratele său Ion

Ion VULPE
(Cont. în pag. a 2-a)
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Prin așezarea sa, prin 
relieful său, clima Și re
țeaua hidrografică, prin 
bogățiile solului și subso
lului, teritoriul țării noas
tre a constituit un cadru 
necesar dezvoltării istorice 
a societății omenești de la 
comuna primitivă pînă la 
construirea societății noi 
socialiste. Dezvoltarea is
torică a poporului nostru, 
lupta sa seculară pentru 
p.oares și libertate sînt 
strîns legate de teritoriul 
pe care el și strămoșii săi 
l-au locuit fără întrerupe
re din cele mai vechi 
timpuri, l-au apărat cu 

aer a w ita'L s m a aiw •'»■■■ - <a •

în pagina a 3-a

Be ia o aummică ia alta

prețul a nenumărate Jertfe 
în fața cotropitorilor străini 
și l_au sfințit cu pilduitoa
re fapte de cultură și de ci
vilizație.

Pe acest teritoriu carpa- 
to-dunărean s_a desfășurat 
istoria seculară a poporu
lui român, urmaș al geto- 
dacilor, căruia în cursul 
veacurilor i s-au adăugat 
și alte populații, slavi, ma
ghiari, germani etc. Popo
rul român a luat naștere 
în urma unui îndelungat

Prof. Ion FRATILA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Festivalul național „Cîntarea României"

Succese ale artiștilor 
fotografi

La jumătatea acestei luni, la București a avut 
loc faza finală a Festivalului național „Cîntarea 
României", la artă fotografică. Reprezentanții noș
tri, E'rancisc Nemeth, Iosif Tellmann, Constantin 
Ioniță și loan Fardos, au obținut patru premii I, 
trei premii II, două premii III și un premiu IV, 
în total deci 10 titluri de laureat.

Iată rezultatele înregistrate : Categoria PEISAJ: 
premiul I „Montană" fotografie alb-negru — Ne
meth Francisc, Vulcan ; premiul II „CARPAȚI-1", 
diapozitiv color Iosif Tellmann, Lupeni ; premiul 
III „GEMENII" — diapozitiv color, Ioan Pardos — 
Vulcan.

Categoria PORTRET: Premiul I „SATISFAC
ȚII", fotografie alb-negru, Francisc Nemeth.

Categoria REPORTAJ : Premiul I „VÎRTEJ", 
fotografie aP'-negru, Francisc Nemeth și tot pre
miul I „FOCURI VII" — diaporamă (montaj audio
vizual), Francisc Nemeth, Premiul II „HARFA", 
fotografie alb-negru, Iosif Tellmann ; Premiul II 
„ÎN ABATAJ" — diapozitiv color, Iosif Tellmann ; 
premiul III „LA ÎNĂLȚIME", fotografie alb-negru 
— Constantin Ioniță, Lupeni.

Categoria ESEU : Premiul IV — „TURNUL DIN 
STREI'* — fotografie alb-negru, Iosif Tellmann.V_________________ _ J

r
*

Grupul vocal instru
mental „Acustic", (în co
lajul alăturat) o forma
ție care nu mai are ne
voie de prezentare. Prin 
repertoriul adoptat, prin 
măiestria interpretativă, 
prin abordarea unor ge
nuri de muzică modernă 
— rock, country, șa., 
grupul s-a impus printre 
formațiile de frunte din 
țară, puțind fi ascultat.

de nenumărate ori, pe 
posturile noastre de ra
dio. El este alcătuit din 
Geo Popa (leader, vocal, 
double six), Vali Ioniță 
(quitar), Valentin Banet- 
ti (bass quitar), Iosif 
Toth (pian, moog, organ) 
și Nelu Banciu (drums). 
Echipa tehnică — Tiberiu 
Bordula și Iosif Pali.

Foto : Șt. NEMECSEK

Mîine, în Paring

n De treci codrii de aramă“, 
ediția a XlV-a

Duminică dimineața, în- 
cepînd cu ora 10, pe pla
toul de lîngă Cabana 
Rusu, în decorul pitoresc 
și tonifiant de la poalele 
bătrînului Paring se vor 
desfășura ample manifes
tări cultural-artistice și 
sportive din cadrul acți
unilor „De treci codrii 
de aramă", ediția a 
XlV-a. în cadrul acțiu
nii vor avea loc concur
suri cultural-artistice.

de orientare turistică, Jo
curi distractive, întreceri 
sportive. Concomitent, 
se va desfășura și des
chiderea noului an spor
tiv și de pregătire pen
tru apărarea patriei pen
tru școlile generale. La 
manifestări, vor parti
cipa peste 2 00Q de copii 
din Petroșani și Petrila. 
în ziarul nostru de marți, 
reportajul manifestări
lor. (M.B.)

Pe stadionul „Jiul", spectacolul extraordinar

„La braț cu cintecul și gluma"
După cum am mai anunțat, mîine, începînd cu 

ora 14, pe stadionul „Jiul" va avea loc un specta
col extraordinar „La braț cu cintecul și gluma", 
dedicat fruntașilor în producție din Valea Jiului.

Vor putea fi văzuți și auziți artiști de frunte al 
scenei românești: Olimpia Panciu, Mircea Baniciu, 
Mircea Romcescu, Doina Spătaru, compozitorul Ho- 
ria Moculescu, Cleopatra Melidoneanu, Dorin Teo- 
dorescu. Ne vor incinta Stela Popescu, Gică Petres
cu, Narghita. Acompaniamentul va fi- asigurat de 
grupul vocal-instrumental „Star 2000", condus de 
Petre Geambașu. „Șarjele" umoristice vor fi sus
ținute de Alexandru Arșinel, Dumitru Furdui, Nae 
Lăzărescu și Nelu Uricaru. Biletele se pot procura 

i de la agenția Casei de cultură și de la casele de 
*. bilete ale stadionului. (B.MIRCEA)

Oamenii au nevoie de acțiuni 
pe măsura eforturilor

Deschidem seria anche
telor din cadrul noii ac
țiuni de presă a ziarului 
nostru cu o analiză, la 
fața locului, a modului 
cum sînt (sau nu sînt I) 
organizate manifestări cul
tural-educative și artisti
ce pentru minerii de la 
Lupeni, mina cea mai pu
ternică. adevărată citade
lă a cărbunelui românesc, 
în subteranele Lupeniu- 
lui muncesc oameni des
toinici, care și-au dovedit 
de nenumărate ori capa
citatea de mobilizare pen
tru realizarea sarcinilor 
mari ce le stau în față în 
procesul de extracție a 
cărbunelui. Ei au răspuns 
prin fapte demne de lau- 
dă chemării partidului de 
a da țării cit mai mult 
cărbune cocsificabil, în- 
registrînd, de la începutul 
anului o producție su
plimentară de peste 10 000 
tone. Ei bine, dacă acești 
oameni muncesc, uneori 
din greu, în subteran pen
tru binele țării, al nostru 
al tuturor, acțiunea noas
tră de joi după-amiază 
și-a propus să urmăreas
că dacă „la ziuă", în al 
„doilea 8“ din cele 24 de 
ore — 8 ore producție, 8 
ore timp liber, 8 ore o- 
dihnă, ce li se oferă 
„Prometeilor adîncului" 
de la Lupeni. Ei au nevoie 
și va reieși și din anchetă, 
de expuneri, dezbateri, 
simpozioane, de lămuriri 
pe care să le dea brigă
zile științifice, de micro- 
spectacole, de muzică, de 
lectură, de programe care 
să le descrețească frunți
le și să Ie imbe gătească 
cunoștințele, să-i destin
dă și să le redea vigoa
rea brațelor pentru a do
ua zi de mancă. Se bucu
ră minerii d.a Lupeni de 
toate acestea 1

Așadar, joi după-amiaza, 
descindem la căminul de 
nefamiliști nr. 10 din Lu-

peni. Din capul locului, o 
remarcă : aparținînd
I.A.C.C.V.J., căminul este 
curat, asigură tinerilor 
muncitori minieri condi
ții bune de locuit. Cură
țenia domnește peste tot, 
e liniște, o propagandă vi
zuală bună la nivelul u- 
nui cămin de nefamiliști, 
ordine. Dar, scopul vizitei 
noastre este altul; Admi
nistratorul căminului, loan 
Tudoran dă dovadă de 
franchețe :

— Cazăm 160 de tineri, 
majoritatea de la mina 
Lupeni. Sincer, nu ne bu
curăm de prea multe ac
țiuni cultural-educative și 
artistice. Prin luna august, 
au venit tovarășii de la 
Club cu un grup de elevi 
care au prezentat un pro
gram de muzică folk și 
poezie.- în septembrie, 
n-am auzit de-așa ceva.

— Bine, dar, brigada 
științifică? .Vreo expu
nere, vreun concurs „Cine 
știe, câștigă", dezbateri...

— Nu, nici nu poate fi 
vorba despre așa ceva. 
Parcă mi-aduc aminte că 
anul trecut a fost la . noi 
un profesor de filozofie 
care le-a vorbit foarte 
frumos și intersant băie
ților. Mai cerem sprijin la 
asistenta medicală de la 
sediul I.A.C.C.V.J. uneori 
la juristul întreprinderii, 
sau la organele de miliție. 
Dar asta o facem noi.

— De la întreprinderea 
minieră cine vă vizitează?

— Cum i-ați văzut dum- 
nevoastră, așa și noi. Nu 
vine nimeni de la U.T.C. 
sau de la sindicat să ne 
dea o mină de ajutor. 
Ba, din contră. împreună 
cu comitetul de cămin, am 
evacuat un tinăr, Dănuț 
Eălan, care j încălcat grav 
normele de conviețuire în 
cămin. A doua zi ne-a a- 
dus acest bon de mină 
(vedem un bon scris cu 
„carioca" și ștampilat de 

Comitetul sindicatului de 
la I.M. Lupeni) prin care 
sîntem „rugați" să-l re
primim. (N.R. De ce n-a 
venit o comisie care să a- 
nalizeze cauzele evacuării, 
de ce n-au venit comisii 
să preîntîmplne aceste 
cauze ?).

— Și totuși, ce fac ti
nerii mineri din cămin în 
timpul liber ?

— Avem 2 televizioare, 
jocuri distractive, o bibli
otecă volantă de la clu
bul sindicatelor, care este 
împrospătată la timp, mai 
avem 300—400 volume de

la I.A.C.C.V.J. și o sală de 
tenis de masă. Dar ca să 
ne viziteze cineva, să fie 
organizate acțiuni educa
tive de clubul sindicate 
lor sau de cinematograful 
„Cultural", așa ceva nu 
s-a întîmplat. Ne-ar prin
de bine și măcar o acțiu
ne pe lună, dar să fie ! 
Ce bine ar fi dacă în zi
lele de plată am primi vi
zite din partea sectoarelor, 
de 1 U.T.C., sindicat sau
de la tovarășii de la club 
sau cinematograf 1 Atră- 
gîndu-i la acțiuni educa
tive s-ar preîntîmpina și
indisciplina din 'cămin, 
dar și nemotivata de a
doua zi.

îi dăm dreptate, admi
nistratorului. Cum dealt
fel îi împărtășim și mîh- 
nirea, a lui și a tuturor 
tinerilor cu care am stat 
de vorbă, pentru faptul că 
în cămin nu există o sta
ție de amplificare, cu 
toate că instalația este fă
cută și difuzoare sînt a- 
proape în fiecare cameră.

cuiturai-educative și artistice 
depuse în subteran l

Și situația aceasta durea
ză din 1978.

în cămin, batem întîm- 
plător- la cîteva uși. Stăm 
de vorbă cu minerul Da
niel Martin, de la sectorul 
II :

— N-a venit, tovarășe, 
nimeni pe la noi. într-o 
lună n-am văzut un afiș, 
n-am auzit de vreo acțiu
ne. Sincer să fiu și eu 
am multe nelămuriri în 
privința • descoperirilor ști
inței și tehnicii. Dar da
că nu vin brigăzile ști
ințifice despre care tot 
citim în ziar că se depla

sează pe la alte cămine... 
Aceleași lucruri le-am 

aflat și în discuțiile pur
tate cu vagonetarul 
Gheorgbe Leru, de la sec
torul IV, loan Moisiuc, 
de la sectorul V, Vasile 
Chiru, sectorul 1, Victor 
Tătaru, de la atelierul e- 
lectromecanic. Despre in
dolența celor, care trebuie 
să organizeze asemenea 
acțiuni ne-au* convins și 
minerii Constantin Bălta- 
ru d la sectorul VII și 
Constantin Măceșanu, 
la sectorul XII.

de

Lămuriți pe deplin. ne
îndreptăm pașii spre clu-
bul sindicatelor din Lu-
peni. întrucît la ora 17,
cînd începea programul, 
nu găsim pe nimeni, tra
versăm la Palatul cultu
ral, unde, pentru mineri, 
s-a amenajat „ad-hoc“ o 
sală de jocuri' distractive 
(cea de la club fiind în 
reparații). încă de la in
trare, ne-am dat seama de 
cadru. Cel care se ocupa 
de distribuirea jocurilor, 
pensionarul Ștefan Resiga 

„se cinstea" cu o bere „la 
litru", cu un amic, în- 
tr-o cămăruță. Ne răspun
de expeditiv la o întreba
re. Sala de jocuri este pli
nă de mucuri de țigări pe 
jos, dopuri de sticle și sti
cle pe sub mese, pline sau 
goale (sticlele) și (o pro
blemă mai veche) : pe la 
mese, din cînd în cînd, a- 
par „albăstrelele" pentru 
schimbat, se aude zornă
itul „creițarilor". Halal 
sală de jocuri I Ni se spu
ne că factori de răspun
dere au fost pe aici. Și 
au văzut. Așa o fi I

La club stăm de vor
bă cu directorul acestuia, 
tovarășul Ion Pupăză, ca
re ne spune, referitor la 
constatările noastre :

— Nu e adevărat ! De 
cite ori am fost la cămin, 
nu l-am găsit pe adminis
trator. în luna asta am 
fost la cămin cu juristul, 
dar am ținut acțiunea 
doar pentru cîțiva tineri. 
N-am avut mobilizare. 
Secretarul adjunct cu pro
paganda din comitetul 
U.T.C. pe mină, Viorica 
Rad, n-a făcut mobilizare. 
(N.R. Din planul de ac
tivitate al clubului reie
se că, de fapt, în septem
brie, erau programate do
uă acțiuni la cămin — în 
6 și 13 ale lunii. Dar, ce 
mai contează ?).

— Așa este, continuă 
directorul, nu ne-am o- 
cupat prea mult de că
min. De acum încolo însă 
ne vom îndrepta atenția 
și pașii mai mult într- 
acolo.

★

Pe cine să credem ? Dar 
tinerii mineri din cămin 
pe cine să se bizuie că le 
vor organiza și lor o ac
țiune pe măsura eforturi
lor pe care le depun In 
subteran ? în aceeași zi, 
am stat de vorbă și cu 
tovarășul Traian Morar, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc U.T.C. Lu-

spus că 
nouă 

dacă ?

de la mină este
pe ultimul plan 7

este de 
de nou 
Lupeni, 
ale a- 
plecat. 

ni s-au
acoperire, 

ar 
nu

peni. Dinsul ne-a 
Viorica Rad este 
în funcție. Și ce 
Sarcinile trebuie preluate 
din mers. Și la urma ur
mei,
liști, timpul liber al tine
rilor 
chiar
Iată, era joi seara. Am în
trebat ce seri pentru ti
neret sînt în Lupeni. Nici- 
una ! Nici măcar banalele 
discoteci. S-a motivat că 
elevii liceelor industriale 
sînt în practica producti
vă, la acțiuni de muncă 
patriotică. Cu atît 
hnult aveau nevoie de 
seară cultural-educativă 
distractivă. La club, la 
cea oră repeta formația 
muzică ușoară „Salt" 
membrii formațiilor 
teatru. Pentru ce 
tau ? Numai pentru 
cursuri ? Adevăratul 
rost esta contactul cu oa
menii muncii, cu minerii, 
cărora le este dedicat ac
tul cultural. Nu 
mirare că din 660 
încadrați la mina 
în primele 8 luni 
nului, 170 au 
Explicațiile care 
dat sînt fără 
Singura lor acoperire 
fi faptele. Iar fapte 
sînt I

Nu constatările de 
caracterizează activitatea 
culturală din Lupeni. Dar, 
considerăm această an
chetă un semnal de alar
mă pe adresa Comitetului 
orășenesc de cultură Lu
peni. a Consiliului orășe
nesc al sindicatelor și co
mitetului sindicatului de la 
mină, al Comitetelor oră
șenesc și pe mină ale 
U.T.C. și tuturor factori
lor care au datoria morală 
de a asigura minerilor în 
„al doilea 8“ 
altceva decît 
formalism 
Munca lor 
merită 1

căminul de nefami-

mat 
o 

Și 
a- 
de 
V' de

repe- 
con- 

lor

față

Și 
din

al zilei lor
promisiuni, 

delăsare, 
adîncuri

Mircea BUJORESCU
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Microinterviul săptămînii

Servicii către populație
In aceste zile ia parterul blocului 1 B de 

strada Republicii din Petroșani se desfășoară o
pe

_ .. - . . ____  - ac
tiv.tale febrilă. Am solicitat relații de la tovarășul 
Ion Marcu, președintele Cooperative! meșteșugărești 
„Unirea", în legătură cu noutățile ce se pregătesc 
aici în domeniul prestațiilor de servicii.

vor— Ce unități 
funcționa aici ?
— Prin construirea a- 

cestui bloc ni 6-au creat 
noi spații moderne, 
dccvate desfășurării 
nei mai întinse 
de servicii. Aici se 
redeschide, 
le și pînă 
mătoare, 
poziție cu
produse realizate de 
teșugari (haine din 
lenjerie, tricotaje, 
cole sportive etc.), 
două secții foto 
vor avea program
două schimburi), ceasor
nicărie, 
ca nice.
TV.

a- 
u- 

rețele 
vor

din aceste zi_ 
săptămîna ur- 
magazinul-ex- 
vînzare de 

meș- 
piele, 
arti- 
cele 

(care 
în

tricotajele 
reparații

rne- 
rad!o_

i

I
I

De ia cooperatorii 
vor munci în 
spații, cît și

care
ceste
celelalte unități, 
cetățenii așteptăm

Lăstăriș
încă din primăvară, în 

cadrul lucrărilor de extin
dere a rețelei de term of i. 
care, intre blocul nr. 
de pe Aleea Florilor 
căminul cu grădinița 
copii din cartierul 
păți din Petroșani 
executate săpături și 
crări de racordare, 
duetele au fost 
d, șanțul săpat a rămas 
nea iperlt, iar pămîntul 
rezultat acoperă pe o lun
gime de zeci de metri A- 
leea Florilor, una din 
principalele artere de cir
culație pietonală. In zona 
răscolită a acestei frumos 
numite alei a crescut deja 
lăstăriș, dovadă că cel 
puțin acum în pragul ano
timpului ploios, 
Florilor ar trebui 
recapete înfățișarea 
funcționalitatea normală.

Car- 
fost 
1U- 

Con- 
montate,

au

Aicea
să-și

Și

1

i (Urmare din pag 0

numai servicii de cali
tate, ci și diversificarea 
lor. Ce se are în vede
re în acest scop ?
— în cursul acestui 

trimestru unitățile coope
rativei vor primi de la 
populație o întreagă ga
mă de obiecte fie pentru 
efectuarea dc reparații, 
fie pentru achiziționare. 
După i'xecutarea unor 
acțiuni de recondiționa- 
re, vor fî repuse în vîn- 
zare. Astfel de activități 
se vor desfășura în croi
torii, radio și TV, aut-o. 
moto, mecanică fină, uni
ți țl care vor achiziționa 
de la populație 
articole de 
te, aparate 
televizoare, 
spălat rufe,
pînă la automobile.

Tiberiu SPATARU

diverse 
îmbrăcămin 

de radio 
mașini 
frigidere

i
t

t
5

ț 
i
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Răspundem 
cititorilor

MIIIAI ASAVEI, Vul- 
can : Deoarece nu preci
zați locul dv. de muncă 
la mina Vulcan, vă răs
pundem că personalul 
muncitor care-și desfă
șoară activitatea la su
prafață și are o vechime 
in muncă de peste 5 ani, 
beneficiază, potrivit pre
vederilor art. 21 din Le
gea nr. 2/1983, de un 
spor de vechime de 6 
Ia sută. Dacă munciți în 
subteran, sporul de ve
chime este da 8 la sută. 
HEPCA IOSIF, Petroșani: 
în sensul prevederilor 
art. 9, alin. 1, lit. J din 
Legea 1/1970, se consi
deră vechime neîntrerup
tă în aceeași unitate și 
perioada cît persoana a 
fost pensionată cu gra
dul I sau II. Ca atare, 
dv. reluîndu-vă munca 
de miner, beneficiați de 
sporul de vechime 
culat în raport cu 
treaga activitate
surată în întreprindere, 
deci luîndu-se în calcul 
și perioada în care ați 
fost pensionat cu gradul 
II. KUXANA IRIMIN, 
Vulcan : Un răspuns de
taliat vă putem 
redacție. Așadar, 
programul școlar 
mite, veniți la 
ziarului.

cal- 
în- 

desfă-

Premisele luptei poporului român 
pentru constituirea statului său național

(Urmare din pag. I)

proces istoric, încheiat to 
liniile sale mari încă î_ 
nainte de secolul al X-lea, 
intr-un spațiu întins de 
șes, dealuri și munți. Măr
turia acestui proces o cons
tituie multitudinea de iz- 

cele mai diferite 
arheologice^ to- 

lingvisticc, et- 
a căror desci-

iz-

au 
da. 
fost 
răz- 
dar 

mod

voar de 
categorii 
ponimlce, 
nografice, 
frare infirmă fără putință
de tăgadă teoria după ca
re poporul român s-ar fi 
format undeva în sudul 
Dunării, imigrînd la nord 
de fluviu abia în veacurile 
IX—XI. Numeroasele
voare istorice, prin forța 
lor de argumentare, 
confirmat că populația 
cică nu numai că n-a 
exterminată în cursul 
boaielor daco-romane, 
ca a contribuit în
substanțial la dezvoltarea 
economică și . culturală a 
Dociei romane, iar în ca
drul procesului de roma
nizare pe care l-a suferit, 
a constituit un element 
fundamental ce a condus la 
fo-marea poporului român. 
Procesul de romanizare a 
populației autohtone s-a 
desfășurat intens după cu
cerirea Daciei de către ro
mani, dar influența roma
nă a continuat să se e- 
x:rcite și după părăsirea 
acesteia de către adminis
trația imperială sub dom
nia împăratului Aurelian.

Adîncirea procesului de 
romanizare la nordul Du
nării s-a realizat in con-

dițiile absorției și asimilă
rii 
se 
nă 
re 
al
ficație pentru 
poporului român, 
proces a constituit o 
mare firească a superiori
tății de cultură și civiliza
ție pe care o prezenta 
populația daco-romană, a 
formelor de organizare 
social-politică în care-și 
desfășura viața șl care l-au 
permis să-și afirme vitali
tatea, să-șl păstreze 
numai fondul etnic ci 
trăsăturile 
Contactul 
migratoare 
care s_au

noilor populații care 
așezau în Dacia roma- 
de către autohtoni ca
se considerau urmași 
Romei. Plin de semni- 

etnogeneza 
acest 

ur

ta transferat la 
sector. Au plecat Ionel 
Hîrjanu. Ion Talpă și 
Ion Bordaș. Au devenit 
oameni de ispravă 
Vasile Corozel și 
Constantin Abuzătoaie. 
Acum ortacii au 
studiu ..dosarul" 
Dumitru Liteanu, 
a făcut două nemotiva
te In septembrie.

în iunie se înregis- 
. trau 19 nemotivăte, in 

august — 9, în septem- 
orie — două. Iată, așa
dar, cum a acționat fer
til forul democrației 
muncitorești, hotărînd 
in bine soarta colecti
vului. Alături de „ca
reul" minerilor vechi, 
cu experiență, s-au ma
turizat Balog,

Marga- 
Magda- 
lucrea- 

sertizare 
) înaltă

da la 
cînd 

vă per_ 
redacția

eclii-
me- 

la a- 
între- 

construcloare

a-
în 

noi, 
nu

nu 
Și 

fundamentale.
cu populațiile 
sau cu cele 
așezat definitiv

pe teritoriul patriei noas
tre n-a rămas fără 
fluențe, dar acestea 
afectaț fondul moștenirii 
daco-romane, care și-a 
continuat evoluția pînă Ia 
cristalizarea definitivă a 
poporului român.

Bogăția datelor pe care 
ni le oferă arheologia a- 
testă numeroasele urme lă
sate de populația daco- 
romană în secolele III— 
IV, o interesantă evoluție 
a culturii sale materiale, 
care nu numai că șl-a păs
trat originalitatea, dar a 
reușit să asimileze părți 
din cultura popoarelor 
migratoare, să rețină de 
la acestea doar anumite 
c'■'mente, pe care le-a în
cadrat organic în comple
xul vieții sale materiale și 
spirituale.

in- 
n-au

Un element 
al continuității 
daco-romane îl 
originea latină 
române, 
ticală 
morfologia, sintaxa ei, le
xicul în marea sa majori
tate și cu precădere fondul 
principal de cuvinte cu o 
întrebuințare permanentă 
șl cu o circulație foarte 
intensă 6Înt latine. La a- 
cest fond de bază s-au a- 
dăugat influențe ale lim
bii slave.

Tradiția 
referitoare 
șl originea 
tru probează și ea veridi
citatea acestui proces is
toric. Transmisă din gene
rație în generație, ideea 
de romanitate a limbii a 
alimentat conștiința de 
neam a locuitorilor aces
tor meleaguri. Ea era pre
zentă la Ioniță Asan, unul 
din conducătorii statului 
româno-bulgar din jurul 
anului 1200, așa cum reiese 
din corespondența lui Pa
pa Inocențiu al III-lca, o 
recunoaște un călugăr 
nonim dominican în 
Sub numele de 
(romani) a fost 
populația din 
nla într-o scrisoare papală 
din 1345. îneepînd cu se
colul al XV-lea, Ideea o 
riginii daco-romane ș 
unitatea etnică a moldove
nilor. muntenilor și tran
silvănenilor devin elemen
te pe baza cărora se naște 
conștiința de neam a po
porului român.

probatoriu 
populației 
constituie 

a limbii
Structura grama- 
a limbii române, 

sintaxa ei,

multiseculară 
la autohtonia 
poporului nos-

a- 
1308. 

român 
atestată 

Transilva-

în 
lu. 

care

Otto 
Miron 

■ Iosif 
de 

prin- 
coin. 

este 
Oa-

Cornel Arghira, 
Wendlinger, 
Socaciu. Ba chiar 
Szabo, venit doar 
două luni, se află 
tre cei mai buni 
bainieri. Acesta 
secretul brigăzii, 
menii s-au maturizat 
politic, s-au calificat 
și policalificat, fiecare 
cunoaște mai multe o- 
p< ații, la revizii par
ticipă și cei cu alte 
îndatoriri, ca să învețe 
mecanismele combinei, 
pășirea complexului, 
știu de acum să verifi
ce aparatura etc. în 
acest sens s-a reușit 
să se elimine stagnări- 
1 fluxului de producție

și în vreme ce comple
xele SMA-t de la sec
toarele I și II, e drept 
în condiții de zăcămînt 
mai dificile, produc 
doar 5 sau 6 tone pe 
post, ei au ajuns la a- 
proape 20, declarîndu-se 
entuziasmați de calități
le utilajului construit 
de concetățenii lor.

- Ortacii din accas- 
brigadă, revine in

ginerul Vasile Popescu, 
au învățat să „compri
me- timpul. Mulți s-au 
lipsit de ziua liberă o 
vreme,' au stat peste 
program pentru a se 
familiariza cu tehnica 
nouă. Un muncitor de 
întreținere ajuns.

Muncitoarele 
reta I'urdui și 
lena Petrolean 
ză la linia de ! 
a furtunelor de 
presiune în cadrul sec
ției hidraulică de la 
I.U.M. Petroșani. Aces
te subansamble asimi

late în producția de se
rie sînt destinate 
pârii complexelor 
canizate fabricate 
ceastă cunoscută 
prindere 

mașini.

doar în cite va luni, mi- 
ner-tehnician de înaltă 
calificare, să luăm 
minte că 12 
membrii brigăzii 
minui complexul, 
cite patru pe 
Și nu oricum, 
ră pundere, 
tehnologia ; 
reviziile și 
cu ajutorul 
lor sectorului.

In loc de 42(5 
zi, sectoru. III 
la lumină 690, 
se anunță generos 
continuare, 
ambiția, oamenilor. Re
marcabil este și faptul 
că formațiile de pregă
tit-- ale sectorului, con

a- 
dintre 

pot 
deci 

schimb, 
ci cu 

respectînd 
lot ei fac 
reparațiile, 
specialiști-

one pe 
scoate 

frontul 
în 

așișderea

Recepție de mîntuială
în cartierul Vasile 

din Petroșani, la 9 
tembrie a.c, s_a dat 
losință un nou bloc 
garsoniere. Blocul 
ocupat treptat 
catari. Unii

Roaită 
sep- 
fo- 
de 

fost 
10- 
ce

în

pune la punct. Ușile nu 
chei, instalația electri- 
are prize și întrerupă-

a
de 

din cei 
au primit repartiție pentru 
garsoniere în acest bloc nu 
s-au mutat însă nici în 
prezent. De ce 7 Fiindcă 
după cum sînt finisate (și 
recepționate !) lucrările 
din interior, locatarii mai 
au mult de lucru pentru a

duse de Gheorghe 
Lițcan și Traian Șușu, 
brigăzile de întreținere 

Gheorghe 
Mircea 
depășit 

mobilizarea 
solu- 

adoptate 
maiștrii 

Moldovan, 
Voicu

ale lui 
Ciobanu și 
Valache și-au 
planul. In 
colectivului, prin 
țiile tehnice 
s'* detașează 
mineri Ion 
Pamfil Vlaicu, 
Lebădă, Constantin Nițu, 
maiștrii mecanici 
Nicoară Pleș și Ion 
Ueș. Cu alte cuvinte, 
întregul colectiv își 
face datoria cu prisosin
ță, iată de ce d.n pri
virile inginerului Vasile 
Popescu și ale tovară
șilor săi de muncă iz- 
vorește bucuria. Bucu
rie edificată prin mun
că. pc rezultate de ex 
cepție.

!
ț 
ț 
ț 
ț 
l 
ț 
ț 
ț
I î ț
* ț î

PENTRU 
ÎNCADRAȚI ÎN 

Ieri la ora 17, 
sindicatelor din 
avut loc o intîl-

le 
au 
că 
toare puse doar pentru a 
fi întrebuințate o singură 
dată. Bunăoară în garso
niera 26, ocupată de Olga 
Pîrvulescu, pardoseala din 
bucătărie avea găuri, iar 
pereții din baie și bucătă
rie mai prezintă și astăzi 
man pete de umezeală 
din cauza in .lațiilor de 
apă neetanșe. De la da
rea in folosință a garso
nierelor, cei ce și-au ocu 
pat camerele n_au avut 
branșament la rețeaua de 
alimentare cu 
lectrică. într-o astfel 
situație a stat 
Chiriac Rusu din 
niera nr. 11- Unele 
uscătorii au fost „ocupate1 
de... constructori pentru 
adăpostirea sculelor pe 
thnn dc noapte.

Evident, constructorii 
nu și-au făcut pe deplin 
datoria, au efectuat pe 
lingă lucrări bune și une
le lucrări sub orice criti
că. Dar de ce au fost re
cepționate garsonierele din 
moment ce unele din ele 
prezentau multe defec
țiuni ? Credem că la nive
lul comisiilor de recepție 
se impune mai multă exi
gență. Este inadmisibil ca 
locatarii să sufere și să 
cheltuiască inutil pe urma 
„comisiilor de recepție" 
care nu-și fac datoria cu 
fermitate. (V.S.)

energie e- 
de 

cetățeanul 
garso- 

din

I
I
II

• IMPORTANT. Doriți 
să deveniți proprietarul a- 
partamentului pe cere îl 
dețineți în prezent în ca
litate de chiriaș 7 Relațiile 
necesare le puteți primi 
Ia Oficiul județean pentru 
construirea șl vînzarea lo
cuințelor — Deva, strada 
V.I. Lenin nr. 6, telefon 
1-3014 și la consiliile popu
lare pe raza cărora domi- 
ciîțați.

• CENTRU... PRIMĂVA
RA. În serele întreprinde
rii de gospodărie comunală 
și locativă au început lu
crările de pregătire a ma
terialului floricol pentru 
plantările de primăvară. 
Este vorba de mii de răsa
duri care la primăvară vor 
fi „mutate" pe peluzele șl 
zonele verzi și vor înfru
museța peisajul urban a) 
localităților municipiului.

• LA MINA LIVEZENI 
au fost terminate 
le de Igienizare a 
nerilor. In cadrul 
lor prevăzute în

lucrflrL 
băii ml- 
tacrArl» 
prcfra-

mul pregătirilor de iarnă, 
ferestrele băii au fost în
locuite cu sticlă de 
vada, au 
rozetele 
resclivisit 
tele băii, s-a reparat ins
talația 
etc.

• ÎN 
PIERE 
talului 
iroșanj 
fundațiilor pentru 
truirea noului centru 
matologic. Este vorba 
o clădire cu parter și 
iră nivele, to care

Ne-
fost completate 

dușurilor, s-au 
compartimen

de dozare a apei

IMEDIATA APRO- 
a Policlinicii Spi- 
municipal din Pe- 
a început săparea 

eons- 
sto- 

de 
do- 
vor

funcționa 12 cabinete 
stomatologic.

• PENTRU A VENI 
sprijinul constructorilor 
î vederea urgentării lu
crărilor de tcrmoficare a 
orașului Lupe: i, I.G.C.L. a 
r reluat în regie proprie 
transformarea a două cen
trale termice în puncte 
termice - T 1 și PT 2. 
Se lucrează intens la toa
te obiectivele ca pînă la 
sfirșitul acestei luni lu
crările programate îa ve
derea tennofteării cartie
rele» din Lupeui să fie 
terminate.

• ACȚIUNI 
TINERII * 
MUNCA, 
la clubul 
Petrila a 
nire a tinerilor încadrați 
cu șefi de brigadă și ca
dre de conducere de la 
mină. Astăzi la ora 10 se 
va desfășura un concurs 
„Cine știe, câștigă** pe te
ma -Meseria, brățară de 
aur",' în cadrul căruia vor 
concura tineri electricieni 
șl lăcătuși. (MU.)

• FILATELICA. La filti- 
șeul rietelie al Oficiului

• PT.tFJR. Petroșani 1 « B-

părut colița -’antelată „25 
ani cosmonautică". Fila. 
teliștii interesați, care po
sedă abonament pe 
1983 la mărcile poștale 
mânești neuzate, pot 
tra în posesia acestei 
misiuni numai pînă 
data de 29 octombrie 
(Mircea ANDRAȘ)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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FILME
10 OCTOMBRIE

tovarășul Nicolae Leausescu
Schimb ue mesaje intre tovarășul 

Nicolae Ceausescu și Assem Kansou»
și regele Hussein Ibn In Iul

AMMAN 8 (Agerpres). 
— Primul minsitru al gu
vernului republicii socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a- 
flat în vizita oficială în 
Iordania, a fost primit 
sîmbătă le maiestatea sa 
rebele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hasemit al 
Iordaniei.

Din partea 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste R mânia și a 
varășei Elena 
primul ministru 
nulul rmân a 

i regelui Hussein 
lai și reginei Noor un cald

tovarășului 
pre- 

So- 
to_ 

Ceaușescu, 
al guver- 

transmis 
Ibn Ta-

salut 
mai bune urări 
ta*e si fericire personală, 
de pace și bunăstare po
porului iordanian

Exprimînd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, re
gele Hussein Ibn Talal, 
a rugat să fie transmise, 
din partea sa șl 
Noor, tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
dial salut de
precum și cele mai bune 
urări de sănătate, ferici
re trrsonală ~i succes, de 
progres și prosperitate 
poporului român.

priet .esc și cele 
de sănă-

a reginei 
Nicolae 

tovarășei 
un cor- 
prietenie.

Vizita primului ministru 
Iordaniaroman m

AMMAN 8 (Agerpres). 
— Tovarășul Constantin 
1 ăscălescu, prim-ministru 
al guvernului Republicii 
Socialis România, a so
sit, sîmbătă, la Amman, 
unde efectuează o 
oficială, la invitația 
vernuluî Regatului 
mit al Iordaniei.

vizită 
gu— 

Hașe-

La aeroportul militar 
regal din capitala iorda
niană, unde a avut loc ce
remonia sosirii, oaspetele 
român a fost întîmpinat 
de Mudar Badran, primul 
ministru al guvernului Re
gatului Hașemit al Ior
daniei, și de alte persoane 
oficiale iordaniene.

DAMASC 8 (Agerpres). 
— Tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut 
o întîlnire, la Damasc, cu 
A'sem Kansou, secretar 

eneral al Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului

Conunist Român, 
ședințele Republicii 
liste Djmânia, t 
transmise un mesaj 
lut și urări cordiale 
nătate șl fericire.

Mulțumind, Assem 
sou p rugat să se 
mită tovarășului 
Ceaușescu cele "mai calde 
urări de sănătate, ferici
re și no succese în acti-

, pre-
Socia. 

au fost 
i de sa- 
: de să-

Kan- 
trans- 

Nicolae

vitatea pe care o desfă
șoară în fruntea partidu
lui și statului nostru, de 
progres șl prosperitate 
poporului român prieten.

Au fost abordate proble
me actuale ale situației 
internaționale în general, 
ale evoluției actuale din 
Orientul Mijlociu în spe
cial.

I 
I
I 
I I

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Micul lord ; U- 
nirea ; Fata care vinde 
flori.

LONEA:
tița.

VULCAN 
Pe aici nu

LUPENI 
Cafe Expres.

URICANI:
ția.

Insula Ilor-

— Luceafărul: 
se trece, I-IL 

Cultural I

Combina.

TV.

Pentru bunele relații de prietenie, colaborare 
si so idarltate dintre P.C.K w

MADRID 8
— în cursul 
prinse în Spania, 
tația Fundației i 
marxiste, ~ 
cu, membru îl Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., rectorul A- 
cademiei „Ștefan Gheor
ghiu", p avut o întreve
dere, la Comitetul Cen
tral al Partidului Comu
nist din Spania, cu tova
rășul Gerardo Iglesias, se
cretar general al P.C.S.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 

omunist Român, au fost 
transmise secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist din Spania, Gerardo

(Agerpres). 
vizitei între- 

, la invi- 
de studii 

Dumitru Popes.

Iglesias, conducerii parti
dului, un salut comunist 
și ce! mai bune urări de 
succese tot mai mari în 
lupta pentru interesele ce
lor ce muncesc, 
dezvoltarea 
piogreslstă 
spaniole

Tovarășul 
sias a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut 
tovărășesc și cordiale u- 
rări de sănătate, fericire 
și succese în conducerea 
p-rtidulul și a statului ro

pentru 
democratică, 

a societății

Gerardo Igle_

I
8,00

8,30

Intîlniri ale ministrului
afacerilor externe roman

și P.C
mân, a operei de construc
ție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

De ambele părți s-a 
exprimat satisfacția pen
tru bunele relații de prie
tenie, colaborare și solida
ritate dintre P.C.R. și 
P.C.S. S_a manifestat ho- 
tărîrea celor două partide 
de a milita în continuare 
pentru întronarea acestor 
principii în mișcarea co
munistă și muncitorească 
internațională, pentru în
tărirea pe această bază a 
unității și solidarității 
partidelor comuniste.

I

9,30

10,00

13,00

17,30

18,00

19,00

19,20

20,05

22,00
22,30

9 OCTOMBRIE
Dialog cu elevul 

de la seral.
Almanahul fami

liei.
Bucuriile muzicii 

(color).
Viața satului (par- 

țial color).
Album duminical 
(parțial color).
Micul ecran pen
tru cei mici (color). 
Film serial ;

„Fram"
(color).
Telejurnal

(pai țial color).
Floarea din grădi
nă.
Telecinemateca (co
lor). Ciclul „Mari 
actori".
„Căpitanul".
Varietăți muzicale. 
Telejurnal (parțial 
color).

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, șeful de
legației române la cea 
de_a 38-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a 
avut întîlniri de lucru cu 
miniștrii de externe ai 
Algeriei, Angolei, Iugosla
viei și Mauritaniei.

în cadrul convorbirilor 
care au avut loc au fost 
discutate aspecte ale dez
voltării în continuare, pe 
multiple planuri, a relați
ilor României 
respective. S- 
totodată, un schimb 
păreri asupra problemelor 
internaționale aflate 
agenda actualei sesiuni 
Adunării Generale.

cu țările 
efectuat, 

de

pe 
a

Ministrul de externe ro_ 
mân s-a întîlnit la New 
Yo' cu secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz. 
Cu acest prilej, au fost 
discutate aspecte privind 
dezvoltarea - relațiilor bi
laterale româno-america- 
ne, precum și unele pro
bleme ale vieții interna
ționale actuale.

Conferința Populației pentru 
regiunea

SOFIA 8 (Agerpres). — 
La Sofia s-au deschis lu
crările Conferinței Popu
lației pentru regiunea eu
ropeană, manifestare pre
gătitoare pentru Confe
rința Mondială a populați
ei, care va avea loc anul 
viitor la Ciudad de Mexico.

Ordinea de zi a reuni
unii cuprinde probleme. 
i .ivind tend ..țele 
litica demografică 
nală in raport cu 
tarea economică și 
precum și tendințele

Și po- 
națio- 

dezvol- 
sociaiă.

europeana
perspectivele demografice.

La lucrările conferinței 
participă delegați din toate 
țările europene și din 
S.U.A. în cadrul discuți
ilor lenare, delegația ro
mână a prezentat evoluția 
fenomenelor demografice 
din perioada 1974—1983 și 
măsurile social-economice 
și de asistență medicală 
adoptate de țara noastră 
pentru stimularea natali
tății, . îmbunătățirea asis
tenței mamei și copilului, 
a condițiilor de muncă.

15,00
15,05

17,50
20,00

20,20

20,40

21,10

21,45

22,30

10 OCTOMBRIE
Telex.
Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).
1001 de seri.
Telejurnal (parțial 

color).
Pentru dezarmare, 

pentru pace.
Panoramic econo
mic.
Tezaur folcloric 
(color).
„Dublura".

Episodul 3 (color).
Telejurnal (parțial 
color).

VÎND urgent motor, cu
tie. viteză, diverse piese 
Dacia-1100. Telefon 44074. 
(1107)

PIERDUT certificat 8 
clase pe numele Șerban 
loan, eliberat de Școala 
nr. 6 Lupenl, în anul 1978. 
îl declar nul. (1131)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele
Wachold Iosif, eliberată 
de I. -S.R.U.E.E.M. Petro
șani. O declar nulă. (1130)

PIERDUT legitimație de 
l uliotecă (periodice) nr. 
2567, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1128)

PIERDUT legitimații 
bliotecă (periodice) pe 
mele Dănescu Llviu 
Danescu Georgică,

Mica puDlicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA și fiica mulțumesc' pe 
turor celor care au fost alături la 
pricinuită de pierderea scumpului 

GRUBER IOAN

bl- 
nu- 

Și 
elibe

rate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 

I nule. (1127)
'ETnUT legitimație de 

bibliotecă pe numele 
Corcea Gabl, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1134 

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
numele Balaj Voichița 
Savu Nadia, eliberate
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1113)

de 
pe
Și 

de

această cale tu_ 
încercarea grea 
lor soț șl tată

(1136) -

LICtliL IMIUSIRIAL Ir. I IUPMI
ÎNCADREAZĂ URGENT;

un muncitor calificat într-una din meseriile
tîmplar, lăcătuș sau zugrav

Relații suplimentare se pot obține la te
lefon 210;

ÎNTREPRINDEREA
MINIERA PETR1LA

— focliiști 
siune de 13 B

încadrarea
57/1974,

încadrează

centrală termică pentru pre- 
(bărbați).
se face conform Legii nr.

Preparatele din pește sint gustoase
și în întregime asimilabile;

Peștele este un aliment de bază.O »
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosior 
și vitaminele A<D;

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

9

^DACTIA Si ADMINISTRAȚIA: Pet»o$onl, st». N Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 16 63, 4 24 64 (secții). [IPARUL j flpografia Petroșonl, str. N. Bâlcescu » 2.


