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Constructori iscusiți, comuniști destoinici

a Tîrgului
Tovarășul N i c o I a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a inaugurat, joi, 11 
octombrie, cea de-a X-a e- 
diție a Tîrgului interna
țional București, care se 
desfășoară, ca și în anii 
precedenți, sub deviza : 
„Comerț — cooperare — 
dezvoltare — pace**.

împreună cu conducă
torul partidului și statului 
nostru, la festivitate au 
luat parte tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului nos
tru. - ■

Au fost prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomație, 
directori ai pavilioanelor 
naționale și reprezentanți 
ai firmelor de peste hota
re care participă la actua-

internațional
la ediție a tîrgului, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Ediția jubiliară a Tîrgu
lui internațional Bucu
rești se constituie într-o 
elocventă imagine a ample
lor transformări economi- 
co-sociale înfăptuite în 
cele patru decenii de via
ță liberă, îndeosebi în pe
rioada ultimilor 19 ani, e- 
poca cea mai luminoasă și 
mai bogată în realizări din 
întreaga noastră istorie, 
punînd pregnant în lumină 
capacitatea creatoare a ' 
poporului mttncitdr de a 
da viață hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de apropiatul 
forum at comuniștilor. In 
același timp, Tîrgul inter
național București — ma
nifestare economică cu ca
racter general, care, pe 
parcursul existenței sale, 
s-a bucurat de participa- 
rea a 10 000 de firme de 
pe toate continentele —

București J
rămîne și acum, la cea j 
de-a zecea ediție, o fereas
tră deschisă larg spre cu- i 
noașterea nemijlocită a \ 
forței și dinamismului e- i 
conomiei noastre socialis- ■ 
te, a posibilităților ei de ; 
a realiza produse de înal- L 
tă tehnicitate, a marelui | 
potențial de muncă și de I 
creație românească. Tîrgul 
internațional de la Bucu
rești atestă în modul cel 
mai convingător dorința 
nestrămutată a României î 
de a amplifica continuu re- i 
lațiile sale economice ex- : 
terne, participarea, sa ■■ la 
circuitul mondial, de bu
nuri, de a întări și mai 
mult legăturile de priete
nie cu toate țările lumii, 
în interesul cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii ■ 
între popoare.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a fost.. întîmpi-

(Continuare în pag. a 4-a)

■ In întîmpinarea Congresului al 
XHI-lea al partidului, un succes 
de excepție, al constructorilor și 
mentorilor din zona Lupeni a brigă
zii nr. 4 a I.A.CiM.M.: realizarea în 
trei trimestre a planului anual.

■ 14 obiective programate pen
tru predare— 24 predate.

91 Consecința firească a strădani
ilor pentru sporirea productivității

muncii: la o depășire cu 11 la sută 
a productiv. planificate — o
producție sup^. atentară pe primele 
trei trimestre de peste 6 milioane 
lei. . . .

■ Realizate în devans, cu cîte 10 
—30 de zile, obiectivele de primă 
necesitate pentru dezvoltarea capa
cităților de extracție, a producției 
de cărbune.

Exportul — o sarcină privită cu 
înaltă răspundere de întregul colectiv

"utt eci de utilaje și sute 
g de oameni se pun 

’’■* în mișcare din pri
mele ore. ale dimineții. 
Pulsul șantierelor, al punc
telor de lucru, răsfirate pe 
mai multi kilometri, răz
bate de dincolo de ceața 
densă a dimineții, de plo
pii desfrunziți dimprejlîrul 
baracamentelor în care-și 
are sediul brigada nr. 4 a 
I.A.C.M.M. Subinginerul 
Carol Ridzi, șeful de bri
gadă. aflat cu colaboratorii 
în operativa de dimineață, 
este legat, în fiecare mo
ment de punctele de lucru. 
Telefoanele zbîrnîie, inter- 
fonul funcționează conti
nuu. Pe ușa biroului pă
trund bărbați cu fețele a- 
prinse de aerul rece de a- 
fară. ca peste cîteva mi-

La mina Aninoasa, 
brigada condusă de Flo- 
rea Ionescu (sectorul 
II) este un exponent al 
muncii făcute cu pasiu
ne pe frontul cărbune
lui. In imagine, schim
bul condus de Vasile 
Gîdoi discută. despre 
preliminarul zilei îm
preună cu maistrul mi
nier Marin Sandu, șef 
formație.

Foto : Al. TĂTAR 

nute, primind un deviz, o 
dispoziție să plece iar...

fără ceața s-a ridi
cat, dar în biroul 
șefului de brigadă 

comenzile,, dispozițiile nu 
contenesc. Ca la începutul 
unei bătălii. De fapt, este 
vorbă, într-adevăr, de în
ceputurile unei bătălii ; în 
fiecare dimineață începe 
„bătălia zilei** pentru cîș- 
tigarea timpului, pentru 
devansarea termenelor, de 
fapt, pentru finalizarea sau 
atacarea obiectivelor aflate 
pe lista priorităților.

Abia demarat, dialogul 
cu șeful de brigadă se în
trerupe. Și cere scuze. 
A cîta oară ? Dar scuzele 
n-au nici o justificare. O- 
mul se află doar la post, 
la datorie. Promptitudinea 

Valea de Brazi REUȘITE IN DESCHIDEREA 
NOULUI CÎMP MINIER

Formațiile de mineri angajați în des
chiderea noului cîmp minier din vestul 
bazinului, la Valea de Brazi, pentru spo
rirea capacităților de extracție menite să 
asigure creșterea producției de cărbune 
cocsificabil raportează succese de seamă 
în executarea lucrărilor programate pen
tru acest an.

In primele trei trimestre, a fost execu
tat peste planul anual inițial, un volum 
de. lucrări miniere de 200 ml, iar valoarea 
totală a lucrărilor realizate depășește 21 
milioane, lei. - • . . ., .

Succesele obținute au la bază strădani
ile consecvente ale brigăzilor de mineri 
de a valorifica în îhod superior dotarea 
tehnică, materială și a folosi din plin 
timpul de lucru în vederea creșterii pro
ductivității muncii. Drept rezultat, acest 
indicator a fost depășit cu peste 10 la 
sută. S-au evidențiat brigăzile conduse 
de loan Tamaș, ^Gheorghe Cercel, Cons
tantin Cucoș, Gheorghe Saigiuc și Cons- 
tantin Rus, de la lucrările de deschideri 
de pe orizontul 400, și brigada lui Dioni- 
sie Szocs care a executat gulerele puțu
rilor auxiliar și nr, 8. (I.D.)

replicilor, a dispozițiilor 
date denotă - stăpînirea, 
cunoașterea în amănunt 
a problemelor. Ne zice :

— Comuniștii au hotărît 
în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri 
ca brigada 4 Lupeni să-și 
realizeze integral sarcinile 
de plan anuale în cinstea 
Congresului ăl XII 1-lea. 
Dar brigada își are zonele 
de „atac**, de la Lupeni — 
Sud, pînă la cariera Cîm- 
pU lui < Neag. Deocamdată 
un prim pas pe calea în
făptuirii acestui angaja
ment comunist : formațiile 
de lucru din zona Lupeni, 
respectiv de la punctele de

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul întreprinderii 
de confecții din Vulcan, 
avînd în permanență în 
frunte organizația de partid, 
acordă cea mai mare a- 
tenție realizării produc
ției destinate exportului în 
mod exemplar și fără nici 
un refuz din partea bene
ficiarilor,' așa cum de ne
numărate ori a cerut se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tuturor munci
torilor și specialiștilor im
plicați în realizarea pla
nului la export. Colectivul

■ **- «in pag, a 3-a

Dialog cetățenesc
■ De la rău la bine
■ Cînd ceri altora să 

fie corecți, iar tu rămîi 
dator... 

s-a străduit și se preocupă 
în continuare să răspundă 
cît mai bine acestor o- 
rientări pentru ca alături 
de marile unități producă
toare de bunuri/ materiale 
din întreaga țară să se 
înscrie cu o contribuție 
constantă la creșterea com
petitivității produselor ro
mânești pe piața externă.

Cîteva repere ale activi
tății desfășurate sînt edifi
catoare pentru a ilustra 
angajarea colectivului în 
onorarea exemplară a sar
cinilor pentru export. Sînt

O concluzie, după prima decadă din 
trimestrul al treilea

Sînt necesare eforturi 
susținute pentru realizarea 

preliminariilor
In prima decadă a ulti

mului trimestru din acest 
an, activitatea de extrac
ție din cadrul Combinatu
lui minier Valea Jiului, 
cu toate că nu se ridică 
la nivelul cerințelor și e- 
xigențelor, actuale la ni
velul condițiilor tehnico- 
materiale, al dotării teh
nice de care se dispune 
din plin, se desfășoară sub 
semnul angajării, al cana
lizării tuturor - eforturilor 
în vederea realizării pre
liminariilor. " " "

Rezultate de excepție a 
obținut colectivul de mi
neri, ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea mi
nieră Lonea, care a reali
zat constant sarcinile de 
plan zilnice, îndreptățind 
încrederea care i s-a a- 
cordat, dovedind capa
citatea de -mobilizare a a- 
cestui vechi colectiv mine
resc din estul bazinului 
nostru. Realizările care îi 
situează pe minerii de la 
Lonea în fruntea întrece
rii socialiste din cadrul 
C.M.V.J. sînt revelatoare: 
peste 1000 tone de cărbune 
extras peste plan, de la 
începutul lunii, care ro
tunjesc cifra realizărilor 
suplimentare de la începu
tul anului la aproape 12 000 
tone ; reducerea prețului 
de cost al tonei de cărbu
ne extras cu mai mult de 
25 lei, prin realizarea de 
economii la consumul de 
materiale, energie electri
că și piese de schimb. La 
această întreprindere, cele 
mai bune realizări au fost 
obținute de sectoarele IV 
și II, în cadrul cărora lu
crează brigăzile conduse 
de minerii Grigore Mîn- 
druț, Florea Anton, Du

realizate pentru benefi
ciari din țări socialiste, 
fuste de damă într-o gamă 
variată de modele, articole 
și culori. Datorită răspun
derii cu care întregul co
lectiv s-a preocupat încă 
de la realizarea primului 
lot destinat exportului, de 
respectarea integrală a 
condițiilor contractuale 
au crescut cererile din 
partea beneficiarului ex
tern, astfel îneît în acest 
an exportul deține aproa-

(Continuare în pag. a 2-a)

mitru Paraschiv, Ion ,Bo- 
teanu, Iosif Bucur și loan 
Ilca. ‘ <

Cu doar 2,7 procente 
sub sarcinile de plan a în
cheiat primă decadă .din 
această lună cplectivul de 
mineri de la Paroșeni, o 
întreprindere care,, are po
sibilitatea ca, prin buna 
organizare a muncii, folo
sirea intensivă, extensivă j 
și eficientă a mecanizării 

, să-și redreseze situația 
ba chiar să extragă canti- 

. tăți sporite de cărbune 
peste sarcinile planifica
te. In aceeași situație . se ■ 
află și minele Petrila și 
Vulcan ale căror minusuri ' 
la producția de cărbune 
extras cumulate de in în
ceputul lunii sînt apropiate 
de producția planificată' la . 
nivelul unei zile de lucru. 
Posibilități de redresare 
a producției, prin recupe
rarea minusului înregis
trat de la începutul lunii, 
există și la una dintre în
treprinderile producătoare- 
de cărbune cocsificabil —• 
mina Uricani, care înre
gistrează un minus (2700 
tone) cu puțin mai mare 
decît preliminarul unef 
zile de lucru.

Probleme mai mari și 
mai mult de lucru există 
la minele Dîlja, Livezeni, 
Aninoasa, Lupeni, Bărbă- 
teni și Cariera Cîmpu lui 
Neag, ale căror colective 
au nevoie de o mobilizare 
mai responsabilă, de un 
agajament muncitoresc, 
hotărît, pentru realizarea 
planului zilnic, de efor
turi stăruitoare pentru re-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Organizația de bază de 

cartier A3 din Petroșani 
cuprinde 160 de comu
niști, în majoritate pen
sionari proveniți din rîn- 
durile marilor colective 
miniere, uzinei de utilaj 
minier și șantierelor din 
Valea Jiului. Recenta a- 
dunare generală de dare 
de seamă și alegeri în 
organizația de bază a 
cartierului A3 a consti
tuit și pentru comuniștii 
cartierului, prilejul plin 
de satisfacții, de a trece 
în revistă importantele 
înfăptuiri pe care le-a 
cunoscut Orașul Petro
șani, întreaga Vale a 
Jiului în acești ani de 
progres și înflorire mul
tilaterală a țării.

Atit darea de seamă, 
prezentată de tovarășul 
Emil Niculescu, secreta
rul organizației de bază, 
rit și participanții la dis
cuții, între care tovară
șii Francisc Șerban, Ig
nat Șandor, Eugenia Che- 
recheș, Ștefan Octavian, 
Gavrila Mesaroș șî alții, 
au scos în evidență, prin- 

altele. schimbările

penswnari
rapide care au metamor
fozat în cîțiva ani înfăți
șarea centrului Petroșa- 
niului. In locul clădirilor 
vechi, unele de la înce
putul secolului, au apă
rut noi așezăminte social- 
culturale, unități comer
ciale și cartiere moderne 
care conferă locuitorilor 
condiții de viață tot mai 
bune.

Toate aceste realizări 
se datoresc grijii parti
dului și a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru acest vechi centru 
minier al Văii Jiului. Ia
tă de ce, participanții la 
adunare și-au exprimat 
adeziunea totală la ho- 
tărîrea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales la Congresul al 
XlII-lea în funcția de se
cretar general al parti
dului, garanția viitoare
lor succese în înflorirea 
multilaterală a României 
socialiste.

Petru GĂINA, 
membru în b.o.b. al 

cartierului A3 — Petroșani

ș

Confecționerele Mihaela Fodor și Georgeta Stan, 
două muncitoare fruntașe de pe formația 4B de la 
I.C. Vulcan. Foto: N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

pe 40 la sută din totalul 
activității. Sub conducerea 
organizației de partid, în 
realizarea exportului au 
fost atrase cele mai bune 
cadre de muncitori și mun
citoare — în întregime po- 
licalificate — care obțin 
productivități superioare 
mediei pe întreprindere. 
Se acordă o atenție deose
bită calității execuției pe' 
întregul flux tehnologic, 
precum și folosirii cu cea 
mai mare eficiență a dis-' 
pozitivelor și mașinilor din 
dotare.

Pînă acum, în fiecare an 
s-au realizat înainte de 
termen contractele înche
iate și nu s-a înregistrat 
nici un refuz pentru cali
tate. Dimpotrivă, s-au pri
mit aprecieri din partea 
beneficiarului extern, ca 
dovadă că produsele au 
trecut cu bine examenul

exigent al cumpărătorilor. 
Este un examen al între
gului colectiv, dar mai cu 
seamă al muncitoarelor din 
formațiile conduse de 
Victoria Ene, Eugen Nari-

Constructori iscusiți Lansare de carte
(Urmare din pag. I) ție pentru săparea puțu

lui Sud, stația de 20/6 KV, 
stația de compresoare 
punctul termic, toate 
Lupeni—Sud.

Aflăm de la șeful 
brigadă și secretarul 
partid că ultimul trimes
tru va continua să consti
tuie o etapă a mobilizării 
maxime, pe măsura sarci
nilor sporite ce revin în 
spiritul proiectului de Di
rective unităților miniere, 
mai ales din Lupeni, în 
creșterea producției de 
cărbune cocsificabil. 
acționează adică, cu toate 

cerut 
i de

lucru Lupeni — Sud, Lu
peni — Nord, Bărbăteni, 
și-au realizat planul anual 
la începutul lunii oc
tombrie™

Din nou un apel, din 
nou o soluție „pe 
loc“ pentru asigu

rarea apei la stația de be
toane. Intre timp, conti
nuăm discuția cu secreta
rul de partid Petru Fusu. 
Reținem din datele de bi
lanț un fapt semnificativ: 
față de 14 obiective prevă
zute a fi predate de la 
începutul anului, construe- forțele, așa cum a < 
torii și montorii minieri comuniștilor adunarea 

din Lupeni, au predat 24, alegeri, pentru devansarea 
majoritatea în devans, ac
centul în grăbirea terme
nelor de execuție fiind pus 
pe obiectivele de primă 
urgență pentru creșterea 
capacităților de extracție. 
Notăm cele mai importante 

zarea pentru punerea 
funcțiune pînă la sfîrșitul 
lunii a instalației de săpa
re Lupeni—Sud, montarea 
mașinii de extracție în in
cinta Victoria, terminarea 
lucrărilor la stocul de a- 
varii și, respectiv, ataca
rea grupului tehnico-ope- 
rativ de la mina Lupeni, 
a grupului social de la 
mina Sud.

realizări „fizice" ale anu
lui : terminarea etapei a 
II-a a instalației de ex
tracție cu schip, a instala
ției de transport cu bandă 
de la puț la preparație (in
clusiv trommel-concasorul), 
a drumului de acces la in
cinta puțului Carolina și 
a stației de compresoare, 
toate pentru mina Lupeni, 
apoi instalația de extrac

Și 
la

de 
de

IEI V,

în

Se

obiectivelor care condițio
nează crearea de noi ca
pacități productive și a 
celor care vor asigura con
dițiile sociale necesare 
creșterii efectivelor. Este 
vorba, mai ales, de finali- 

în

ar, a trecut peste o 
oră și șeful brigăzii 
se uită cu neastîm- 

păr la ceas. Ar trebui să 
fie deja la punctele de lu
cru. Ne face invitația să-l 
însoțim, spre a vedea „pe 
viu“ obiectivele și mai 
ales oamenii. Ii acceptăm 
invitația. Vom vedea noile 
incinte, instalațiile în mon
tare, obiectivele în cons
trucție și vom cunoaște pe 
loan Popa, îosif Borșodi, 
Toma Achiriloaie, Vasile 
Grigoriță, Nicolae Dragoș, 
Constantin Vîlceanu, Cor
nel Koisiu, Constantin Lai, 
Petru Voicu — șefi de e- 
cbipă și cadre tehnice, 
maiștri șisimpli montori 
sau mecanici. Construc
tori iscusiți și comuniști 
destoinici, oameni care nu 
precupețesc nici o zi, nici 
o oră din zi, pentru a în
făptui în termene cît mai 
scurte noile obiective de 
investiții miniate ale Văii 
Jiului. Vorba maistrului 
Nicolae Dragoș, de 
peni—Sud :

— Fiecare minut 
țios pentru noi;

la Lu-

e pre- 
angaja- 

mentele ce le-am luat; în 
cinstea; Congresului nu pot 
prinde viață altfel decît 
doar prin fapte, prin lupta 
„strînsă" cu timpul, cu 
minutele...

Sînt necesare 
eforturi susținute

(Urmare din pag. I)

cuperarea restanțelor. Re
iese că măsurile întreprin
se pentru intrarea în func
țiune a noilor capacități de 
producție din trimestrul 
IV nu și-au demonstrat e- 
ficiența, că există rămîneri 
în urmă față de graficele 
de punere în funcțiune, res
tanțe care Impietează rea
lizarea preliminarului zil
nic la nivelul creșterilor 
planificate, despre care se 
știa încă de la începutul 
anului.

Există,
C.M.V.J., al
lor o bogată zestre tehni
că, repartizată în funcție 
de condițiile concrete de 
la fiecare întreprindere. E- 
xistă,. la fiecare mină, ca-

la nivelul 
tuturor mine-

dre tehnice bine pregătite, 
mineri cu experiență, în- 
tr-un ciivînt există 
condițiile 
zarea sarcinilor. Este 
datoria tuturor, de la 
jutor miner la director, să 
le folosească eficient, să-și 
respecte angajamentele a- 
sumate în Cadrul recente
lor conferințe de dări de 
seamă și alegeri din or
ganizațiile de partid, de 
a le transpune în fapte 
de muncă pentru a întîm- 
pina marele forum al co
muniștilor — Congresul al 
'XlII-lea al partidului cu 
rezultate pe măsura grijii 
permanente a partidului, 
a secretarului său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru minerii 
Văii Jiului. '

toate
pentru reali-
- ' - ■ de

a-

Deși am sesizat în 
ziarul nostru greșala 
gramaticală conținută de 
firma agenției loto din 
cartierul Petroșani— 
Nord, ea mai persistă 
încă. Imaginea noastră 
o dovedește.

Foto : Al. TĂTAR

tegrală, pe 1984, a planu
lui la export și au un avans 
considerabil. Pînă la sfîrși- 
tul lunii octombrie se vor ex
pedia încă un lot de pro
duse astfel ca realizarea

dițiile contractuale, fondul 
de marfă și sortimentul de 
produse. In 1985 se va fa
ce un nou pas pe 
creșterii volumului

o sarcină privităExportul
cu înaltă răspundere

ță, Aurica Fornade, Elena 
Mandia, Carolina 
Traian Chișpal, 
Turculeanu.

Comuniștii din

Banhazi, 
Ștefan

linia
___  . „__ .. , ■ de. 

produse destinate pieții 
externe și există certitu
dinea că această creștere 
se datorește tocmai răspun
derii ce s-a acordat cali
tății produselor și atenției 
cu care au fost respectate 
toate celelalte condiții de 
livrare. Pasul la care ne 
referim constă din faptul 
că alături de sortimentul 
de fuste, se va livra o ga
mă variată de rochii și blu
ze pentru femei. Este o

de
11U-

devenit aproape o o- 
bișnuință ca plăcutul local 
al librăriei „Ion Creangă" 
din Petroșani — condusă 
cu pasiune de Lucia Stan
— să devină gazda unor"
atractive acțiuni cu car
tea. Recent, a fost lansată 
o nouă carte: „Planeta
cărbunelui" scrisă cu mult 
suflet și sensibilitate 
cunoscuții condeieri
nedoreni Gligor Hașa, Ma
rin Negoiță, Ion Vasiu și 
Valeriu Bârgău.

Intîlnirea cu publicul a 
'evidențiat încă o dată in
teresul și atracția deosebi
tă pentru carte, dar mai 
ales pentru cărțile (destul 
de puține dealtfel) despre 
Valea cărbunelui. După o 
scurtă alocuțiune rostită 
de Vladimir Pop, directorul 
centrului județean de H- 
brării, a vorbit Bogdan 
Bădulescu, redactor al 
«.Ekiiturii Eminescu", care 
a prezentat publicului car
tea „Planeta cărbunelui"
— o adevărată frescă a 
muncii și vieții oamenilor 
din Valea Jiului. Apoi, au
torii au citit publicului 
din propriile creații și au 
oferit autografe numero
șilor solicitanți prezenți la 
această reușită lansare de 
carte. (G.C.)

Un simplu gest

organi
zația de partid s-au anga
jat, cu prilejul conferinței 
pentru dare de seamă și 
alegeri eâ în cinstea Con
gresului al XlII-lea al 
partidului raportul mun
citoresc al întreprinderii 
să cuprindă realizarea in-

înainte de termen a expor
tului să se înscrie la loc 
de cinste în mănunchiul . «
faptelor de muncă dedica- creștere care ridică în fața 

i»..,.» - _. colectivului răspunderi spo
rite, dar experiența acu
mulată în realizarea aces
tor produse pentru piața 
internă, întărește încrede
rea că acest colectiv va 
face față și pe mai depar
te cerințelor exigente ale 
beneficiarului extern.

te înaltului forum al eor 
muniștilor.

Concomitent cu realiza
rea înainte de termen a 
planului pe acest an, co
lectivul se îngrijește și de 
pregătirea în cele mai bu
ne condiții a producției a- 
nului viitor. In general, 
sînt perfectate deja con-

Zilnic, zeci și sute de 
autovehicule, încărcate cu 
diverse materiale, străbat, 
arterele de circulație, li
nele încărcaturi stat asi
gurate, altele sînt super
ficial așezate. De aici, că
deri de materiale, de pie
se metalice pe partea ca
rosabilă a drumurilor...

...Miercuri, 25 septembrie, 
cartierul Braia Lupeni, ora 
17,40. Autobuzul de „Cen
tru" se îndrepta spre cen
trul vechi al orașului. In

fața cinematografului „Col-- 
tural", pe carosabil, se a- 
flă căzută o schelă metalică 
de circa 1,5—2 metri. Șofe
rul oprește să o ia pen
tru a elibera artera, îm
preună cu un tînăr

, prieten de-al lui) și au
tobuzul își continuă dru
mul.

Un gest, un simplu gest, 
dar cu semnificații deose
bite.

(un

Al. TĂTAR

z

I
i

TEATRU. Astă-seară, 
iubitorii Thaliei își dau 

de 
i" (ora 
viziona 

semnată 
drama-

întîlnire la Teatrul 
stat „Valea Jiului' 
18,30), pentru a 
drama „Ciuta" 
de cunoscutul __
turg din epoca interbelică 
Victor Ion Popa.

EXPOZIȚIE. Inginerul 
Eliodor Mihăileanu din

Petroșani a reunit lucră
rile sale de pictură, gra
vură, desen, realizate în 
ultima perioadă de timp, 
într-o ilustrativă expo
ziție, care va fi itinerată 
la așezămintele culturale 
din Uricani (pînă în 14 
octombrie), Lupeni <15— 
21 octombrie), Petroșani 
(22—29 octombrie) și Pe- 
triîa (29 octombrie — 4 ,
noiembrie).

VIS. Am visat
noapte, că prin stufărișul 
unei mustării din Petro-

ieri

șani, zăream afișul unui 
colectiv de operă. Nu des
lușeam însă dacă e vorba 
de opera din Cluj-Napo- 
ca sau din București. 
„Astea-s năluciri, mi-a 
„tradus" visul un amic. 
Ai văzut, tu, vreo mus
tărie în Valea Jiului sau 
un spectacol de operă ? 
Poate te-ai fi visat în al
tă parte". Am continuat 
să visez cu ochii deschiși, 
mi-am dat seama că este 
totuși un vis realizabil. 
Depinde însă de Direcția 
comercială a municipiu
lui nostru, de forul local

de cultură și 
socialistă.
♦------

CARTE. O interesan
tă carte de bucate, pre
parate din legume, fruc
te, paste făinoase, 
ciuri și băuturi 
să" a apărut în 
Bărbații atenți, dar 
gurmanzi au prilejul 
facă un cadou util 
ilor lor,
♦------

TURISM. Cercul 
turism-alpinism. 
fttnctionesză în es 
T.M. Lenea, coprinde

educație camdată doar 15 entu
ziaști admiratori ai pla
iurilor Văii. Animatorul 
acestui cerc, lăcătușul 
Puiu Hoeman, ne anunță 
că, avînd asigurat spriji
nul material al Consiliu
lui popular orășenesc Pe- 
trila, membrii cercului 
vor trece îa curînd la re
facerea marcajelor turis
tice din Masivul Șurean.

dul- 
„de ca- 
librării.

Și 
să 

soți-

IERI, după-amiază, pe 
terenul bituminizat 
CjSJȘJ*, totiterea 
h.— iB
nertȚ Vtnsjuî-ȘtLr.ța Pe-

troșani și Metalul 
trița a luat sfîrșit 
scorul de 23—21 (12—12), 
în favoarea oaspeților, în
vinșii acuzînd însă arbi
trajul părtinitor al 
rechii" bucureștene 
cavaleri ai fluierului 
Cîrligeanu — G.
trescu. Vom reveni cu 
cronică amănunțită.

„pe- 
de 
P. 

Dumi
ri

I
I
1
I
IRubrică redactată de 

Ion VULPE

v
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DE LA RĂU LA BINE
. Prezentăm pentru lo
cuitorii apartamentelor din 
blocuri, pentru comitete
le asociațiilor de locatari, 
experiența interesantă a 
unei asociații de locatari. 
Cînd, în septembrie 1981, 
în calitate de președinte, 
Constantin Bursuc a pre
luat conducerea ei, aso
ciația de locatari 5 A din 
Cartierul Aeroport—Petro
șani, avea o situație fi
nanciară deosebit de gra
vă. Peste 270000 lei, fac
turi neonorate la între
prinderile prestatoare de 
servicii, 194 000 lei diferi
te taxe neîncasate de la 
un mare număr de loca
tari, dintre care majorita
tea plecați din Petroșani, 
zero fond de rulment în 
cont la CEC.

După ce a restabilit or
dinea în evidențele aso
ciației, în numai doi ani, 
comitetul asociației, avînd 
în frunte pe Constantin 
Bursuc, printr-o activita
te susținută și, paralel cu 
încasarea taxelor și achi
tarea prestațiilor curente, 
a onorat toată datoria față 
de unitățile de servicii. Cu 
sprijinul organelor compe
tente, întocmind și expe
diind un mare număr de 
adrese, a reușit să recupe
reze toate restanțele dato
rate de debitori, la 
actuală asociația fiind 
încasările la zi într-o 
tuație normală. La 1 oc
tombrie a.c. asociația avea 
în cont la CEC aproape 
195 000 lei. La această su
mă se adaugă 75 000 lei de 
încasat, sumă reprezen- 
tînd gratuități acordate de 
întreprinderile miniere în- 
eadraților lor și 20 000 lei 
taxe curente de încasat 
de la locatari. Fondul total 
de rulment cu care aso
ciația operează în prezent 
se ridică la peste 250 000 
lei. De relevat chibzuință 
și modul' avantajos pentru 
locatari în care comitetul

ora 
cu 
si-

experiență 
i utilizat 

din 
taxe

asociației, ai cărui mem
bri, formează un colectiv 
cu o bogată i 
gospodărească, ,a 
veniturile realizate 
micile rotunjiri de 
și dobînda primită pentru 
banii aflați la CEC — în 
anul trecut 15 000 lei. In
tr-o ședință de comitet s-a 
hotărât să se demonteze de 
pe casele scărilor toate 
becurile cu incandescen
ță și să se monteze în toa
te scările și la toate nive-

. RECOMANDĂM 
EXPERIENȚA UNEI 

ASOCIAȚII DE LOCATARI

lele tuburi de neon de 14 
W. Ilotărîrea a fost înfăp
tuită de președintele aso
ciației cu sprijinul locata
rilor. Este momentul să 
amintim că în această a- 
sociație se aplică constant 
principiul muncii colecti
ve, atît în comitet cit și cu 
alte prilejuri, alături de 
președinte aflîndu-se și un 
mare număr de locatari, 
dintre care cei mai activi 
sînt Ion Hoțea, loan Ma
tei, Victoria Stănescu, Re
mus Cozma, Cornel Maier, 
Ioan Vlăduț, Constantin 
Bembea, 
cută de 
rilor de 
o bună 
lor la toate nivelele și s-a 
realizat o economie dc 
4600 kW energie electrică. 
De la 5800 lei, cit se plă
tea înainte trimestrial pen
tru energia consumată în 
casele scărilor, s-a ajuns 
în prezent Ia 2040 lei pe 
trimestru și la o reducere 
de taxe de 4,70 lei pe lună 
și pe fiecare locatar. Din a- 
celcași venituri s-au zu
grăvit casele scărilor la 

In perioada tre
ia montarea tubu- 
neon s-a asigurat 
iluminare a scări-

toate cele șapte blocuri cî- 
te cuprinde asociația, s-au 
realizat afișiere, de ase
menea, la toate scările, iar 
săptămîna trecută au fost 
înlocuite toate geamurile 
sparte la spațiile de folo
sință comună, operație rea
lizată de cooperativa „U- 
nirea“.

In concluzie, achitarea 
la timp a taxelor de către 
locatari, un fond de rul
ment substanțial la dispo
ziția comitetului asociației, 
constituie nu numai acte 
de corectitudine, o situație 
firească, dar aduc și ve
nituri care, folosite chib
zuit, creează avantaje pen
tru fiecare locatar.

Iată o experiență 
merită să fie cunoscută și, 
eventual, aplicată și de 
alte asociații de locatari.

care

Flavius SPRIESCU, 
UrieaniToma ȚAțARCA

cartierul Petroșani 
la întreba- 

vechi pe primele 
Aspectul din fața acestui bloc este dezolant, așa cum se

Pe strada C. Miile, lingă blocurile noi, locuite deja, din 
Nord, această grămadă de fier vechi constituie un răspuns 
rea : „de ce A.C.M. Petroșani nu și-a realizat planul la fier 
9 luni ale anului ?". - ■ - - -
vede din această imagine.

Foto: Al. TATAR

Cînd ceri altora să fie 
recti, iar tu rămti dator...

Duminică, 7 octombrie 
a.c., după-amiază. înainte 
de ora 17 mă postasem în 
fața ușii autobuzului 31 
HD 3676 în așteptarea o- 
mului de la volan. Fără 
să zăbovească prea mult, 
acesta își face apariția de 
printre blocurile din jurul 
pieții din Petroșani. Co
reei, a atras atenția călă
torilor : „Toată lumea să 
scoată bilete". Deși tonul 
lui ridicat nu era adecvat, 
oamenii s-au conformat. 
Pînă Ia Lupeni, omul și-a 
văzut de volanul lui. Aici, 
în dreptul Spitalului, deși 
nu era stație, a oprit. Cum 
în autobuz nu era nici un 
bolnav — nu știu dacă fă
cea Un astfel de gest în 
caz că era —, nu a cobo- 
rît nimeni, a urcat cineva, 
probabil de-al familiei cu

Acest 
aș- 

Băr- 
nou,

ceva de-ale gurii, 
cineva nu putea să-l 
tepte în stație ? In 
băteni, a oprit din 
avea nevoie de o sticlă cu 
apă. De ce am fi răi, tre
buie să-l înțelegem că i-a 
fost sete, apa fiind singura 
băutură prietenă cu șoferii. 
Dar, culmea, la Urieani 
oprește din nou între sta
ții. Din mașină coboară 
un cetățean eare intră în 
curtea unui om și dă tir- 
coale pe la uși și geamuri. 
Ce căuta se afla în spatele 
porții — un sac cu do- 
vleci, pe care I-a înșfăcat 
cu sete și a urcat în ma
șină. Morala: măcar 
tunci cînd ceri altora 
fie corecți, exemplul 
constitui tu.

a-
să 

sâ-1

■ LIVIA OGREZEAN, 
Petroșani: Așa este, Co
operativa meșteșugărească 
„Unirea" Petroșani nu are 
în prezent o secție care 
să presteze repararea (ti- 
virea) covoarelor persane. 
Nu are nici cooperativa 
„Straja" Lupeni, unde 
ne-am interesat, deși mai 
sînt și alte solicitări. Cele 
două unități ne-aa asigurai 
că vor avea în vedere în
ființarea prestației respec
tive, scop în care vor în
treprinde demersurile ne
cesare pentru procurarea 
mașinilor de care au ne
voie.

Răspundem 
cititorilor

■ GHEORGHE POPES
CU, Petroșani: Pentru de
terminarea lui Dumitru 
Dezică, locatarul de la nț- 
velul superior apartament 
tului în care locuiți, să-$i 
facă reparația necesară 
la sifonul de pardoseală, 
vă puteți adresa agentului 
de la E.G.C.L. care are hi 
supraveghere blocurile din 
strada Venus, respectiv^ 
blocul nr. 5, iar dacă ml 
obțineți rezultatul dorit, 
îl puteți chema în fața u* 
nei comisii de judecată a 
consiliului popular muni
cipal.

■ ANONIMA: Problema 
sesizată — pătrunderea de 
apă prin tavan în magazi
nul de tricotaje din cadrul 
complexului HermdS -— 
este cunoscută. Obligația 
de a face reparația pentru 
oprirea apei revine dispe
ceratului E.G.C.L., care 
trebuie anunțat de gestio
nara magazinului. Dacă nu

j a făcut-o ea, îi venim în 
sprijin prin prezentul răs
puns. Ne recepționați, to
varăși de la dispeceratul 
E.G.C.L. ?

Una din cerințele primordiale ale unei activi
tăți comerciale fructuoase, civilizate este servirea 
promptă. De fapt aceasta a fost tema raidului nostru 
prin cîteva unități alimentare și de alimentație pu
blică din orașele Petroșani și Petrila. Cum este asi
gurată buna servire a cîienților ? Care este starea de 
disciplină a personalului ? Iată doar cîteva din în
trebările cărora am căutat să le găsim răspuns în 
demersul nostru publicistic.

PETROȘANI
Piața agroalimentară.

Mirosul de langoși ne a- 
trage. Ne așezăm și noi la 
rîndul, destul de mare, e- 
xistent. Dar... ghinion. Vîn- 
zătoarea, nu-i ! Și după 
zece minute, tot nu-i I Pă
cat. După programul afi
șat, ar fi trebuit să fie ! 
încercăm la unitatea 
C.P.V.I.L.F. de alături. Poa
te sîntem mai norocoși. 
Dar degeaba. Un afiș mare 
lipit de usă ne avertizează: 
„ÎNCHIS". Mai sînt cîțiva 
clienți înăuntru. Reușim 
să ne strecurăm și noi.

... Citim cu discreție v orarul 
<ie funcționare : zilnic 7— 
13, dimineața. Este ora 
12,20. Aurelia Busuioc ne 
spune că e închis pentru 
curățenie. Intr-adevăr, se 
simțea nevoia. Dar chiar 
cu 40 de minute înaintea 
orei de închidere ? E prea 
mult, chiar dacă vînzătoa- 
rele sînt din Vulcan.

La unitatea nr. 16 Ali
mentara, căutăm șefa în 
birou. Nu dăm de ea. Era 
la unul din raioanele uni
tății, înlocuind vînzătoa- 
rea care ajuta la primirea 
mărfii. O întrerupem pu
țin pe Irina Stuparu, pen
tru a schimba cîteva im
presii. Aici totul este în 

ordine. Ce bine ar fi ca 
peste tot să fie așa. Dar 
din păcate...

Continuăm. Unitatea de 
alimentație publică 356 a 
I.G.S.A.—A.P. este exact 
în drumul nostru. O tera
să cu cîteva mese din me

ANCHETA 
noastră Ce mai e nou in comerț ?

tal, așezate fără nici un 
gust, ne avertizează de la 
prima vedere. Impresia 
rea este argumentată și 
de interiorul unității, trans
format într-un veritabil 
depozit de ambalaje. Doar 
cîteva mese la fel de i- 
nestetice. mai amintesc că 
este totuși restaurant. De 
mîncare, nu este nimic. 
Doar- compoturi și conser
ve. Păcat că funcționează 
ca restaurant 1
Cofetăria „Jiul", 

unitate cu pretenții 
de „categoria I" se vede 
că a rămas așa doar de 
formă. Nu prea am reușit 
să ne dumirim cine era 
de serviciu. Ospătară Ana 
Gherghel era plecată. La 
fel și vînzătoarea Valeria 
Gernat. Le înlocuia Mag
dalena Cocioabă, fără ecu

son, dar cu nervi. O mai 
ajuta din cînd în cînd 
Viorica Rusu, în ținută de 
stradă. Ciocolatele aflate 
undeva în magazie „se 
vînd eșalonat cînd spune 
șeful". Răcoritoarele doar 
dacă insiști, căci nefiind 
expuse, tragi repede con
cluzia că nu există.

Alimentara nr. 135 este 
noul nostru punct de o- 
prirc. Totul merge ca pe 
roate. Plecăm cu satisfac
ția că aici servirea este 
excelentă. De fapt la fel 
ca și la patiseria Mignon, 
unde Natalia Florca, șefa 

unității ne oferă 5 sorti
mente de produse de pati
serie și 3 feluri de răcori
toare. Ambianța plăcută, 
buna servire, și curățenia 
sînt aici la ele acasă. De
altfel, ca și la Alimentara 
nr. 12 Paring, unde Victor 
i-opescu, șeful unității, are 
mari necazuri cu ambala
jele. Poate, în sfîrșit, se 
hotărăște cineva să le ri
dice. Prea îngreunează e- 
fectuarea aprovizionării.

Aglomerația de pe terasa 
restaurantului „Parîngul", 
este cel mai bun semn că 
se găsește bere din abun
dență. Se vinde, se vinde 
vîrtos, fără vreun fel de 
insistență spre păstrarea 
ordinii și curățeniei pe 
suprafața terasei. intrăm 
în restaurant. După 15 mi
nute, Lucreția Istodor. os

pătară de serviciu, ne ob
servă. Era și greu, printre 
cei alți 6 clienți din res
taurant. In loc de listă de 
meniu ne aduce planul 
de meniu al bucătarului !

Mai tîrziu am aflat îm
preună cu șefa de unitate 
Ana Szabo, că în ziua res
pectivă nu s-au întocmit 
asemenea liste. In fața 
acestei probleme șefa stri
gă : „Să vie Radu !“. Radu 
nu apare. II mai strigă 
o dată: „Radule treci la 
treabă !“. In sfîrșit, Radu 
se hotărăște să vină. Așa 
am aflat și noi cine e

Radu. De fapt al doilea 
ospătar de serviciu din 
ziua respectivă. Stătuse 
puțin de vorbă cu ' cineva 
în stradă. Poate că astea 
sînt regulile la „Parîngul" 
— să conduci clienții pînă 
în stradă. Numai că ne 
îndoim de acest lucru fru
mos. Păcat, că într-un lo
cal curat, ordonat, bine 
aprovizionat, activitatea 
este umbrită de astfel de 
acte de indisciplină. Poate 
cineva se decide, totuși, să 
ia unele măsuri. De vorbe 
și scuze...

PETRILA
Plusuri și minusuri. La 

unitatea 24 Alimentara, pro
blemele constatate se refe
ră doar la ambalaj. In u

nitate este ordine și cură
țenie, marfa fiind expusă 
corespunzător. Curtea ex
terioară geme de ambalaj 
neridicat. Din moment ce 
această operație se face de 
către sucursala I.C.R.A. o 
dată pe lună, ce să ne mai 
mirăm. La popasul urmă
tor, Autoservirea nr. 26, 
cîteva surprize: la raionul 
dulciuri nu se știe de cele 
cîteva cutii de napolitane 
„uitate" în magazie. Pe 
gondole praful avea ve
chime destulă, iar cele 
trei vînzătoare care „ro
iau" prin sală erau... in

suficiente pentru un banal 
„Cu ce vă putem servi ?“, 
clienții fiind lăsați să ră
tăcească (și să caute) sin
guri. Intrați pe. terasa- res
taurantului „Căprioara" — 
unitatea nr. 327 —, am 
călcat, se pare, cu stîngul. 
Cumpărînd 3 mici, cu- 
muștar și 3 (trei) feliuțe 
de pîine, prețul pretins de 
ospătară Irina Jecan ni se 
pare... exagerat. Recalcu- 
lînd, ajungem la prețul de 
12,25, aceasta pentru că 
„muștarul" (aproape o lin
gură) costă... 1 (un) leu! La 
o masă alăturată, doi clienți 
plătiseră pentru 8 mici, 
42 de lei i.Vcrificînd cîte 
linguri de muștar (a 1 
leu lingura) are un borcan 
aflăm și câștigul nemuncit. 
Curiozitatea ne face să 
întrebăm de ce nu se ser

vește și în sală (unde sînt 
10—12 mese) ? Ni se răs
punde: „Nu avem perso
nal (erau trei ospătare ea
re asistau cel mult 5—6 
clienți —n.n.), iar sala se 
folosește doar cînd avem 
nunți, botezuri... !'• Fără 
comentarii, dar cu mențiu
nea că fețele de masă de 
pe terasă erau... negre dih 
cauza invaziei de muște. 
Fiind vorba de curățenie, 
să mai adăugăm că la ex
presul „Transilvania" mă
tura este o unealtă necu
noscută — dovadă „covo
rul" de resturi de țigări 
și hîrtii. Noroc Că alături, 
la restaurantul cu același 
nume constatările pozitive 
vizează meniul bogat, cu
rățenia și servirea irepro
șabilă. Dar cum amîndouă 
țin de unitatea cu nr. 326...

In fine, constatări care 
ne bucură la autoservirea 
nr. 42 Petrila (șef de uni
tate Petru Satmari), res
taurantul și . expresul „Cot
nari" nr. 331, cofetăria nr. 
330 și autoservirea nr. 150 
(șef de unitate Ion Bușo- 
niu) —- toate din Lonea, 
La toate aceste unități am 
întîlnit o curățenie deose
bită, preocupare pentru 
prezentarea mărfii, servi
rea civilizată a cîienților, 
respectarea regulilor igie- 
nico-sanitare.

De ce la unii se poate, 
iar la alții nu, aceasta-i 
o problemă la care aștep
tăm răspunsul celor în 
drept.

Gheorghe CHIRVASĂ, 
Gheorghe SPINU și 
Alexandru TĂTAR
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat cea de-a X-a ediție 

a Tîrgului internațional București
(Urmare din pag. I)

hat, la sosirea în incinta 
i Complexului expozițional 
'ăin Piața Scînteii, cu deo
sebită dragoste și căldură 
tie mii de bucureșteni. Cei 
prezenți au ovaționat cu 
însuflețire pentru partidul 
hostru comunist și secreta
rul său general, au scan- 
tiat îndelung „Ceaușescu 
_  P.C.R.”, „Ceaușescu și 

. poporul”.
Manîfestîndu-și și cu â- 

cest prilej sentimentele de 
înaltă stimă față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 

r îel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, profunda re
cunoștință pentru contri
buția sa inestimabilă la e- 
taborarea și înfăptuirea 
"politicii de dezvoltare și 
âpiodernizare a economiei 
Swnânești, de ridicare a

_____
*și spiritual al oamenilor 
'muncii, de edificare a so
cietății socialiste multila- 
iteral dezvoltate și înainta
re a României spre comu

nism, de cooperare 
'jgrădîtă cu toate 
Sumii, participanții 
‘Reafirmat vibrant, 
«ea tuturor fiilor _ 
î adeziunea unanimă

mai ridicat pe care îl 'are 
astăzi oferta de export a 
României socialiste, posi
bilitățile crescînde de ex
tindere a schimburilor co
merciale și a cooperării e- 
conomice cu toate celelalte 
state ale lumii. Produsele 
românești expuse' — rezul
tat al puternicei dezvol
tări a tuturor ramurilor 
economiei naționale, ăl in
tensei activități de cerce
tare științifică și dezvolta
re tehnologică — sînt, în 
marea lor majoritate, pro
duse noi și reproieetate, cu 
un înalt nivel tehnic, de 
calitate superioară, în mă
sură să răspundă oricăror 
exigențe ale 
noștri. Tîrgul 
astfel, un pas 
făcut pe drumul 

tovarășul

lor ramuri ale - economiei 
noastre naționale, precum 
și spațiile exterioare în 
care sînt expuse produse 
de înalt nivel tehnic ale 
industriei construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii, 
metalurgiei, industriei ex
tractive, transporturilor și 
ale altor sectoare.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a vizitat, apoi, 
pavilioanele naționale ale 
țărilor prezente la tîrg și 
standurile firmelor străine. 
La această ediție jubilia
ră a TIR participă 39 de 

ceea 
in
se 

lume, 
Și

I 
I 
I
I
I

P.C.R. Creația literar-ar- | 
tistică în actualitate. 15,35 | 
Spania — documentar, i 
15,50 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto. 16,00 Emisiune în ' 
limba germană (parțial | 
color). 16,30 închiderea 
prog ramului. 20,00 Tele
jurnal (parțial color). 20,20 
Actualitatea în economie. 
Priorități în industrie. 
20,35 Selecțiuni din Fes
tivalul cînțecului ostă
șesc „Te apăr și te cînt, 
patria mea !“ — ediția: 
a VII-a, 1984 (color). 20,50 
împliniri și perspective. 
Azi, județul Harghita. 
21,25 Confirmarea depli
nă a politicii internațio
nale a partidului și sta
tului . nostru. 21,45 Tele- 
filmoteca de aur (parțial 
color). Cornel Coman —

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Zică ce vor zice; 
Unirea: Șapte băieți și o 
ștrengăriță; Parîngul: în
toarcerea Vlașinilor.

LONEA: Aventuri 
Marea Neagră, I-II.

ANINOASA: Războiul 
stelelor, I-II.

VULCAN: Afacerea Pi- 
: got. :
- LUPENI: Strada Ilano- 

vra.
URICANI: Competiția.

lași guverne un salut căldu
ros și cele mai bune u- 
rări, precum și succese 
popoarelor din țările res
pective în construcția eco- 
nomico-socială.

In timpul vizitării pavi
lioanelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut în 
mod cordial cu participan
ții la tîrg, subliniind bu
nele relații existente între 
România și țările prezente 
la această manifestare er 
conomică internațională, 
precum și dorința de a 
dezvolta în continuare co
laborarea și conlucrarea 
reciproc avantajoasă, de 
a extinde și diversifica 
schimbul de mărfuri, în 

‘interesul comun, al cauzei 
păcii, progresului și înțele
gerii în lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat parti- 
cipanților la tîrg urări de 
succes în activitatea lor, 
multă sănătate și fericire.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat din nou cu deose
bită căldură de . numeroși 

i .«„.a, . bucureșteni aflați în in-;
Germania, Grecia, India, cinta expoziției. Cei pre- 

zențt și-au manifestat 
sentimentele de profundă 
stimă și prețuire pe care 
toți cetățenii României le 
nutresc față de conducăto
rul partidului și statului 
nostru pentru activitatea 
sa neobosită pusă în sluj
ba progresului neîntrerupt 
al patriei noastre, creșterii 
prestigiului ei pe plan in
ternațional.

Miile de bucureșteni a- 
flați în incinta complexu
lui expozițional au dat 
glas voinței de a acționa 
pentru înfăptuirea preve
derilor documentelor ce 
vor fi adoptate de marele 
forum al comuniștilor 
Congresul al XIII-lea 
partidului — pentru 
carea patriei noastre 
noi culmi 
civilizație.

TV
15,00 Telex. 15,05

I 
I
I 
I 
I
I 
I 
■f
I
I 
I
I

15,00 Telex. 15,05 Din color). Cornel Coman ț— 
marea carte a patriei, țs- Medalion teatral- și cine- 
toria ca lecție a dragostei matogfafic (II). 22,20 Te-
de țară. 15,20 Viața cui- lejurnal (parțial color), 
turală. In întîmpinarea 22,30 închiderea progrâ- 
Congresului al XIII-lea al mului. r cstate și 495 firme, 

ce atestă prestigiul 
ternațional de care 
bucură România în 
politica de colaborare 
cooperare, de înțelegere și 
conlucrare neîngrădită, 
promovată de țara noastră, 
politică al cărui promotor 
neobosit este președintele 
Nicolae Ceaușescu. Sînt
reprezentate oficial Aus
tralia, Austria, Belgia, Bra
zilia, Bulgaria, Canada, Ce
hoslovacia, R.P. Chineză, 
Columbia, Cuba, Egipt, 
Franța, R.D. Germană, R.F.

"... XXLC11.XÂC4. ■. V».X CV-XCȚj

Irak, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Norvegia, 
Pakistan, Polonia, Siria, 
Somalia, S.U.A., Turcia, 
Ungaria, U.R.S.S. și Zair. 
Participă, de asemenea, Or- 

Elibera-

partenerilor 
marchează, 
important 

indicat 
de tovarășul Nicolae 

_____,.. . Ceaușescu privind moder- 
ivelului de trai material nizarea întregii producții

naționale prin introduce
rea perseverentă a progre
sului tehnic, direcție de 

noi 
perspective și dimensiuni 
în lumina Directivelor Con
gresului al XIII-lea 
Partidului Comunist 
mân.

Alături de peste 650 de 
întreprinderi producătoa
re, centrale industriale, 
institute de cercetări, de 
proiectări și de învățămînt 
superior din România, par
ticipă la tîrg 32 de state 
partenere cu pavilioane 
naționale, precum și nu
meroase firme prestigioa
se din 39. de țări de pe 
toate continentele. Vedem 
în larga participare • la 
Tîrgul internațional Bucu
rești o expresie a presti
giului dobîndit de Româ
nia și a interesului pentru

■ eco
nomice cu țara noastră.

In aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat panglica 
inaugurală a ediției jubi
liare a Tîrgului internațio
nal București.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce- te, precum și urări 
rea de partid și de stat succese în activitatea 
au vizitat pavilionul cen- 

tr-o imagine cuprinzătoa
re produsele principale-

acțiune care capătă

neîn- 
statele 

și-au 
aseme- 
patriei, 

_ ______ —la ho- 
Hărîrea Plenarei C.C. al 
(P.C.R. ca la cel de-al 
IXIII-lea Congres tovarășul 
jfiicolae Ceaușescu să fie 
Șreales în funcția supremă 
de secretar general al 
partidului.

Ceremonia deschiderii 
«oficiale a Tîrgului inter
național București, ediția 
1984, a fost marcată de 
intonarea Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovarășul
Vasile Pungan, ministrul extinderea relațiilor 
comerțului exterior și co-

; operării economice inter
naționale.
i Uriașul drum istoric 

t Străbătut de poporul ro- 
[ mân a fost ilustrat și cu 
l.prilejul recentei expoziții 
fde mare amploare „Dcz- 
pvoltarea economică și so- 
^Cială a României”.
* Pe calea acelorași preo- 
icupări, ediția jubiliară a 
țffl’irgului internațional Bucu- 

' jrești oglindește caracterul 
larg și de nivel tehnic tot.

al 
Ro-

și-au

ganizația pentru 
rea Palestinei.

Tovarășul N i
Ceaușescu a fost
cu căldură de ..c____
tanți ai guvernelor unor
țări participante, de mi
niștri, de șefii misiunilor

lui expozițional au dat

c o 1 a e 
salutat 

reprezen-

De la Stația C.F.R. Petroșani
Cei interesați sînt anunțați că datorită unor 

lucrări de înlocuire a trei poduri peste Jiul de Est, 
duminică, 14 octombrie se va întrerupe circulația 
spre Simeria, între orele 6,30—20,30.

Trenul 2025 Petroșani — Simeria cu plecare la 
ora 7,50 va pleca din Petroșani—Triaj ; trenul 
2705 cu plecare din Petroșani la ora 14,35 și trenul 
2707, cu plecare la ora 15,40 spre Simeria se anulează. .

> Pentru navetiști la ora 15,40 pleacă un autobuz 
din Petroșani la Băiești, de unde călătoria continuă 
cu trenul 2707.

Trenul accelerat 242 Simeria — Petroșani — 
Caracal se anulează, circulînd pe ruta ocolită — Si
meria — Sibiu — Caracal — București.

Trenurile spre Simeria au plecarea și sosirea . 
din și în stația Petroșani-Triaj pînă unde șe asigu
ră din gara Petroșani transportul cu autobuzul.

Celelalte trenuri de persoane spre Tg. Jiu și 
Lupeni circulă normal.

Informații suplimentare la biroul Se informații 
al stației C.F.R. Petroșani, telefoane: 41730, 41731, in- , 
terior 221. '

tî al, unde sînt reunite, în-

diplomatice acreditați în 
țara noastră, de reprezen
tanții firmelor străine, ca
re și-au exprimat satisfac
ția pentru participarea la 
ediția a X-a jubiliară a 
TIB, pentru onoarea de a 
primi vizita șefului statu
lui român.

Reprezentanții statelor 
participante la tîrg au 
transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu salutul - 
șefilor de state și guver
nelor din țările participan- 

i de
i pe 

care o desfășoară. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se 

■ transmită șefilor de' state

Mica publicitate

de progres

; al 
ridi-

pe 
Și

★

internațional 
este : deschis : în 

11— 21 octombrie 
zilnic,

Duminică, 14 octombrie
, 8,30 Mult e dulce și fru-

riîbăsă.

20,20

9,00 Almanahul9,00 Almanahul familiei.
9,30 De strajă patriei. ’

10,00 Viața satului (parțial

11,15
11,45

21,05

eco-

(par-

Mar-

Tîrgul
București 
perioada 
și poate fi vizitat,
între orele 10—18. L .

(AGERPRES)

VIND casă, urgent, stra
da Anton Pann, nr. 54. In
formații, între orele 17—18.

SCHIMB apartament, 
două camere, intrări se
parate, strada Indepen
denței, bloc 12B, ap. 15 
(lingă creșă, cartier Pa-

D E G

rîngul), cu similar centru 
sau zona piață, după ora 
17. (2732)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leach 
Coti; eliberată de prepara- 
ția Petrila. O declar nulă. 
(2733).

E S

Locatarii blocului 19, Independenței, anunță cu 
regret decesul vecinei lor 
fVV-'srti- fulop bozske (2731)

color).
> Muzica pentru toți.
> Lumea copiilor. Tele- 

filmoteca de ghioz
dan. -Roșcovanul. (co
lor). Partea I.

> Telex. .
■ Album duminical,
(parțial color).

i Cîntarea 
(color).

i Telejurnal 
color).

i Varietăți 
(color).

I Telecinemateca. 
ciul: Dosarele 
nului. tortul 
Coproducție sovieto- 
italiană (color).

21,35 Farmecul 
(color).

21,50 Telejurnal 
color).

22,00 închiderea 
mului.

Luni, 15 octombrie 
20,00 Telejurnal

color).

13,00
13,05

19,00

19,20

19,40

1

României

(parțial

muzicale

Ci- 
ecra- 
roșu.

operetei

(parțial

Actualitatea în 
nomie,-' 
Tezaur folcloric 
țial color). 
Roman foileton,
co Polo. Premieră pe 
țâră. (color). Episo
dul 1. f
Orizont _ tehnico-ști- 
iuțific. ■
Telejurnal, 
închiderea progra
mului. ț,::‘

Marți, 16 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Viața. . școlii. : /
15,30 Desene animate. .
15,50

i.' \ Ultima, parte: 
v \ muri către 
22,20 Telejurnal .

color).
22,30 închiderea 

mului.

Dru-
neuitare, 

(parțial

, pțggȘra-

21,55

22,20
22,30

Miercuri, 17 octombrie 
15,00 Telex. 
15,05 Clubul

22,20 Telejurnal ; (parțial 
. color). .... ... .; .

22,30 închiderea ; progra- 
’ mului. .

Joi, 18 octombrie
. sănătatea, 

r telespec-

tineretului.

; 15,05 Omul și
Dialog cu 
tatorii. 

tineretului. 15,20 Studioul

PROGRAMUL fV
15,30

■ . Țiă a politicii interna-t; 
ționale a partidului 

și statului nostru. 
21,40 -Telefilmoteca ile aur. 

Toma Dimitriu.
. Medalion teatral - și 

. cinematografic. .
' 22,20 Telejurnal '

color). ..,,
22.30 închiderea 

mului. :

Sîmbătă, 20 octombrie
13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit < 

. mîriă;* ....... '
16,45 Sâptămîna 
17,00 închiderea 
. mului. .
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 Teleericiclopedia.
19,50 Film artistic. Acc^x 

dent Premieră Tv; 
Producție a Casei de 
filme Cinci (color).

21.20 Extemporal la... va
rietăți (color).

22,10 Telejurnal (parțial 
perspec- color).
județul 22,25 Toamna la cules de... 

vii (color).
, Mu- Divertisment muzi-
româ- cal-coregrafic.

23,00 închiderea progra- 
depli- mului.

pentru 
au 

Episo-

21,10 Film serial 
tineret. Eroii nu 

-- vîrstă (color). - 
dul "16.

21,55 Revista literar-artis-
- tică TV. ■

22.20 Telejurnal _ (parțial
color).

22,30 închiderea progra
mului.

Vineri, 19 octombrie
Telex
Profesiuni priori ta-
re.
Viața culturală. 
Desene animate.
La volan.
Emisiune în limba 
germană (parțial co
lor).
închiderea progra
mului.
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
nomie.
împliniri și 
tive. Azi, 
Giurgiu.
Dulce Românie, 
zică ușoară 
nească.

21.20 Confirmarea

15,00
15,05

(parțial

progra-

de săptă-
15,25
15,40
15,50
16,00

politică, 
progra-16,20 Desene animate.

16,30 închiderea progra
mului.

progra- 20,00 Telejurnal (parțial 
color).
Țara întreagă întîm- 
pină Congresul al 
XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român. 
Dialog despre viitor. 
In dezbatere: Proiec
tul de directive.
Șub a patriei veșnică 
stea (color).
Lumea contempora
nă și confruntările de 
idei. Secolul revolu
ției.

Manifestări în cadrul 
Festivalului național 
„Cîntarea României*’. 
Tribuna 
închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
nomie.

20,35 A patriei

16,30
16,15
16,30

experienței.
progra-

(parțial

în eco-

cinstire.
Versuri patriotice.

20,45 Memoria 
telor.

(parțial 21,05 Teatru TV.
Horia de Al.

progra-
documen

Procesul
Voitin.

20,00

20,25

20,40

21,50

(parțial

în econo-

Emisiune în limba 
maghiară (parțial co
lor).
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color), 
Actualitatea
mie.
Marele forum al 
partidului, marele fo
rum al țării.
Film artistic. Zbor 
peste livezi. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor poloneze, 
(color).
Melodii îndrăgite.
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20,20 16,30

20,00

20,20

20,35

20,50

20,35

21,10

(parțial

în eco-
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