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Vizita de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Populară Bulgaria
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Plecarea din Capitală

14 FEBRUARIE

0 nouă zi rodnică 
pentru mineri

La încheierea schim
bului IV al zilei de 14 
februarie, 6 întreprin
deri miniere — Lonea, 
Petrila, Vulcan, Paro- 
șeni, Lupeni și Uricani 
— și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan, 
totaiizînd 1200 de tone 
de cărbune extrase su
plimentar într-o singu
ră zi.

• MINA LUPENI, 
PRIN PLUSUL ZILEI 
DIN 14 FEBRUARIE A 
RIDICAT COTA DEPĂ
ȘIRILOR LA 4000 DE 
TONE PE ACEASTA 
luna.

• Cel mai mare plus 
continuă să-l aibă mina 
Petrila, 600 de tone.

• Minele Vulcan și 
Lonea se numără din 
nou printre întreprinde
rile care-și depășesc 
sarcinile de plan.

• Colectivul minei 
Uricani a acumulat în 
ultimele 5 zile 419 tone 
extrase peste sarcina 
planificată.

Linul dintre veteranii mecanizării de la mina Lu
peni este Teodor Boncalo, a cărui brigadă lucrează 
într-un abataj de mare capacitate dotat cu un com
plex mecanizat. împreună cu ortacii săi își depășesc 
ritmic sarcinile de plan. In imagine : schimbul con
dus de Petru Iacob, înaintea intrării în șut.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Ele
na Ceaușescu, a plecat, joi 
dimineața, în Republica 
Populară Bulgaria, unde 
va efectua o vizită de prie
tenie, la invitația tovară
șului Todoi' Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președinte
le Consiliului dc Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în 
această vizită de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al.P.C.R., pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulga- 
i-ă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științi- 
fică, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic * Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, de conducători de' 
instituții centrale și orga
nizații obștești, de perso

nalități ale vieții științifî* 
ce și culturale. Tovarășii 
din conducerea de partid 
și de stat au venit împreiw 
nă cu soțiile. 1 i

Erau prezenți Todor Ra- 
lovski, însărcinat cu afa- ; 
ceri ad-interim al It.P.
Bulgaria la București, 'și 
membri ai ambasadei.

Aeroportul Otopeni, undai 
a avut loc ceremonia ple-i 
cării, era împodobit cil 
drapelele partidului și sta* 
tului. Pe frontispiciul ae* i 
rogării se afla portretul to* ■ 
varășului Nicolai
Ceaușescu.

Un grup de pionieri aU 
oferit buchete de flori to* 
varășului N ic o 1 a a
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. 1

Sosirea la Voden
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
sosit, joi dimineața în Re
publica Populară Bulgaria, 
într-o vizită de prietenie, 
la invitația tovarășului To
dor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului ■ Comunist Bul
gar,. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare, Bulgaria.

Noua vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în țara 
vecină și prietenă se în
scrie în bogata cronică a 
legăturilor tradiționale ro- 
mâno-bulgare, a bunelor 
raporturi existente între 
cele două țări și popoare, 
ca o contribuție importan
tă la dezvoltarea și adînci- 
rea în continuare a relați
ilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Co
munist Bulgar, a. colaboră

rii multilaterale dintre Re* 
publica Socialistă România 
și Republica Populară Bul
garia.

Ceremonia sosirii înalta* 
lui oaspete a avut loc pe 
aeroportul de lîngă reșe* 
dința guvernamentală Vo
den. i

La apariția în ușa avio* 
nulul, tovarășul . Nicolae

* (Continuare în pag. a 4 a)

Adunări generale ale oamenilor muncii
I. M. Petrila

în fruntea preocupărilor 
pentru creșterea 

extracției de cărbune
minei s-au prezentat la adu• Toate sectoarele

narea oamenilor muncii cu planul la zi realizat și 
chiar depășit • Prin măsurile adoptate încă din 
trimestrul IV 1978 s-a creat posibilitatea unei activi
tăți prodigioase care să asigure : RECUPERAREA 
INTEGRALA A RESTANȚEI DIN ANUL TRECUT, 
DEPĂȘIREA SUBSTANȚIALA A PLANULUI PE 1979 
• îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea 
protecției muncii au ocupat un loc important în 
cursul dezbaterilor.

’ Intr-un climat de pro
nunțată exigență muncito
rească, ^adunarea generală 
a reprezentaților oamenilor 
muncii de la mina Petrila 
a pus în lumină faptul 
că, în primul semestru al 
anului 1979, date fiind con
dițiile asigurate fronturi
lor de lucru, întreprinde
rea poate să recupereze 
integral restanța acumula
tă în anul precedent, să 
desfășoare o activittate su
perioară din punct de ve
dere cantitativ și calitativ 
astfel îneît, în semestrul 
II, angajamentele sectoa
relor și brigăzilor să fie 
reînnoite, iar colectivul să 
se înscrie printre frunta
șele extracției de cărbune 
din Valea Jiului. Un ar
gument temeinic în spri
jinul celor de mai sus tl 
constituie redresarea vizi
bilă, înregistrată de cîteva 
luni la producția fizică și 
calitatea cărbunelui și, mai 
ales, modul în care colecti
vul minei a început activi
tatea în acest an. Ca și 
cînd ar fi dorit o „înscrie
re la cuvînt" a faptelor de 
muncă, toate sectoarele de 
producție s-au prezentat 

a

la adunarea generală cu 
planul la zi realizat și de
pășit, întărind argumentul 
amintit, dînd expresie 
preocupărilor majore pe 
linia organizării producției 
și a muncii, folosirii la 
capacitate a .utilajelor, 
timpului de lucru și for
ței de muncă, extinderii 
metodelor avansate de ex
ploatare cu mijloace din 
cele mai moderne.

La toate aceste posibili
tăți — de recuperare a 
restanței din 1978 și depă
șire a sarcinilor de plan 
pe 1979 — s-au referit în 
cadrul dezbaterilor, nume
roși mineri, ingineri, maiș
tri, tehnicieni, susținînd 
propunerile făcute de con
siliul oamenilor muncii in 
darea de seamă și planul 
de măsuri. In principal, 
s-a avut în vedere crește
rea capacității de produc
ție a minei prin executa
rea la timp a lucrărilor 
de deschidere-pregătire, 
introducerea complexelor 
mecanizate de susținere în

Ion MUSTAȚA 

(Continuare în pag. a 2-6’

I. M. Vulcan

Premise reale, temeinice 
pentru realizarea sarcinilor 

la producția fizică
ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI

• Depășirea cu 5000 tone a planului anual 
producția fizică de cărbune • Realizarea peste pre
vederi a 200 000 lei la valoarea producției nete • 
Producție globală suplimentară de 2 milioane lei 
• Depășirea productivității muncii valorice calculată 
în funcție de producția netă cu 0,5 la sută • Reali
zarea în plus a 15 ml de lucrări miniere de deschideri.

la

Exigente în conținut, 
străbătute de spirit cons
tructiv prin propunerile 
concrete menite să condu
că la perfecționarea con
ducerii și organizării acti
vității productive, dezbate
rile adunării generale a 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Vulcan 
au pus în evidență reale 
și temeinice posibilități 
pentru ca anul 1979 să de
vină un an rodnic în căr
bune, colectivul să.și în-, 
deplineaseă integral pre
vederile la indicatorii teh
nici și economico-finan- 
ciari stabiliți — mult su
periori anului precedent. 
Producția fizică de cărbu- 

- ne, de pildă, este în acest 
an cu 50 000 tone mai ma
re în comparație cu 1978.

Măsurile judicioase cu
prinse în proiectul de pro
gram și angajamentul co
lectivului, prezentate oda
tă cu darea de 
bază de bilanț 
au fost adîncite 

' te pe parcursul 
lor. „Ne-am depășit sarci
nile proprii în anul înche
iat, a spus șeful de brigadă 
Ion Calotă, din sectorul 
VII, unul din primele sec
toare din Valea Jiului care

seamă pe 
a C.O.M., 
și întregi- 
dezbateri-

la 
pe

și.au depășit planul 
producția de cărbune 
1978. Noi, cei din brigadă 
ne cunoaștem bine puteri
le, așa că în 1979 ne-am 
angajat să depășim sarci
nile la cărbune cu 1500 to
ne. II vom onora, dar pen
tru noi, ca și pentru ma
joritatea brigăzilor din a- 
batajele ffShtale, activita
tea va fi mai rodnică da
că vom fi aprovizionați 
ritmic cu vagonete goale,

A. HOFFMAN 

(Continuare m pag. e Z-a)

Vă informăm
I Printre lucrările de re

parații și întreținere a 
fondului locativ . începute 
recent de meseriașii sec
ției E.G.C.L. Petrila se 
numără cele patru blo
curi de pe strada Prun
dului și locuințele de la 
1 la 14 de pe strada Cre
menii. Toate aceste lu
crări sînt preconizate să 
se termine în luna mar
tie. (C.D.)<________  

î

f

J 
| i

i

i Locomotiva DA-851 fu- 
i sese adusă în remiză cu 
: notarea „defect pe traseu". 
: Era ora cînd lăcătușii și e- 
I lectr.icienii atelierului de
■ reparații se pregăteau să-și 
i încheie ziua
I Aurel Marcu, 
■Iul cu reviziile 
i și reparațiile 
I locomotivelor, 
} a făcut a- 
\ pel la în

tregul colectiv.
Constantin I- 
liuță, Grigore
Ciocîrlan, Gheorghe Pop, 
Dumitru, Deatcu, Nicolae 
Cazan și alții, nu l-au aș
teptat însă îndemnul. Exis
tă aici, în remiza C.F.R., o 
strinsă legătură a meseri
ilor, o. „sfintă" colaborare 
in năzuința de a-și face 
împreună munca cît mai 
bine, o prietenie vrăjmașă 
inerției. E normal să alegi 
nume, cînd ai și perfor
manțe, acele fapte fără de 
care nimic nu poate că
păta contururi, nimic nu 
se concretizează, cum 
spunea Nicolae Cazan ; 
să-i știm pe oameni, acele 
mîini de aur. făcînd 
mers, reparațiile atît 
necesare locomotivelor între

, două turnusuri.

de muncă.
responsabi-

fierbinți
a

din 
de

Un nou obiectiv eco
nomic va fi ridicat în Va
lea Jiului. Constructorii 
de la șantierul nr. 3 Vul
can al T.C.H. au început 
miercuri lucrările la vi
itoarea fabrică de pline 
din Livczeni, eu termen 
de punere în funcțiune 
pentru anul 1980.
♦--------------

Venind în sprijinul ce
lor care au depus cereri 
pentru seria- aprilie-iulie 
a școlii de șoferi amatori, 
în ziua de 4 martie se 
organizează testarea psi-

Hală-atelier : lovituri de 
ciocane, flăcări de sudură, 
strigăte și chemări pentru 
care locul pare neîncăpă
tor; Se înlocuiesc sisteme 
electrice, piese uzate, se 
verifică sistemul de frîna- 
re, și la ora 17, DA-851, 
locomotiva

era 
pentru 

Și pen
ce totul 

rămînă

aceea Diesel- 
electrîcă, 
gata 
cursă, 
tru 
să
sentiment pu
ternic — din
colo de cifre 

și fapte, în spatele cărora 
sint oamenii, acei oameni 
minunați — acești slujitori 
ai drumului de fier trăiesc 
fascinația timpului nostru 
încărcat de idealuri, că 
aici, în micul și însuflețitul 
colectiv al remizei, zilele 
n-au început și nici sfîrșit.

La oră cînd apar aceste 
rinduri, la rampa reviziei 
și reparațiilor se află 
DA-894. Nlcicind, trăirea și \ 
dăruirea n-a găsit mai i 
multe imagini de dăruire 
muncitorească, un echilibru 
și nume alese din buchetul ; 
harnicilor ceferiști și-al i 
timpului nostru și-al cetă- f 
ții noastre. |
Dumitru Dem IONAȘCU I 

hologică la Școala nr. 7 | 
din Petroșani. Pînă la a- I 
ceasta dată solicitanții I 
vor efectua vizitele medi- 1 
cale în baza fișei ce tre- J 
buie ridicată de la școala 
de șoferi. (S.P.)
♦ —-----------

Rășpunzînd propuneri
lor oamenilor muncii, co
mitetul sindicatului I.M. 
Uricani organizează pe
riodic, excursii de agre
ment în zilele de odihnă. 
O astfel de excursie este 
programată pentru zilele 
de 24 și 25 februarie a c
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Luptele,ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie-fe^ 
bruarie 1933, conduse de 
Partidul Comunist Român, 
au demonstrat marea forță 
revoluționară a clasei mun
citoare din țara noastră 
cu adine ecou în rîndul 
maselor largi populare. 
Influența puternicelor bă
tălii de clasă de acum 46 
de ani s-a resimțit în 
toate straturile maselor 
muncitoare de la orașe și 
sate, constituind un im
bold uriaș pentru desfășu
rarea luptelor revoluționare 
din anii următori. Parti
dul .comunist arăta mun
citorilor că lupta împotri
va regimului de teroare 
din România nu se ter
minase odată cu masacrul 
de Ia Grivița și chema ma
sele să o continue împo
triva atacului burgheziei 
și moșierimii, a terorii și 
stării de asediu, pentru 
dreptul la muncă, pîine 
și libertate.

Ca urmare a muncii asi
due desfășurată de comu
niști, ecoul luptelor fero
viarilor de la Grivița, a 
pătruns, cum era firesc, 
în rîndul minerilor din 
Valea Jiului. Situația grea 
a acestora, faptul că în 
acele zile de februarie, pe 
lîngă cele 2 500 de conce
dieri, direcțiunea minelor 
amenința cu lăsarea pe 
drumuri a încă 2 000 de 

producea mari 
în rîndul 

. _______ Astfel, în
zilele ce au urmat eroice
lor lupte de Ia Grivița, 
mai multe întruniri ale 
minerilor de la Petroșani, 
Petrila, Vulcan, Lupeni, 
Lonea, Aninoasa au fost 
transformate în demon
strații de protest contra 
exploatării capitaliste, îm
potriva concedierilor. în 
masă, . '
revoluționarilor care 
fost arestați.

Mizeria în care se zba
teau în acea vreme mine
rii din acest mare bazin 
carbonifer era o realitate 
crudă pe care nici ra
poartele Ministerului Mun
cii nu o mai puteau ascun-

oameni, 
(nemulțumiri 

: muncitorilor.

■. m 
pentru eliberarea 

au

de. Intr-un asemenea docil- fesorii din localitățile Văii 
ment adresat la 24 februa-, Jiului 
rie 1933 de acest minister 
Consiliului de Miniștri, deș
iri indu-se situația jalnică 
a minerilor, _se preciza că 
în orice moment la Petro
șani, Aninoasa, Lupeni, 
dar și în celelalte locali
tăți, pot izbucni greve. Și 
aceasta cu atît mai mult 
cu cit delegațiile de mi
neri însărcinate să prezinte 
ministerului memorii cu 
revendicări, de fiecare dată 
s-au întors cu ele neac
ceptate. Revendicări pro
prii de luptă au fost for
mulate în acele zile de

File de istorie

Deva spre 
pentru 

salariului, 
rugăm a 

pentru mă- .. .. le

muncitorii din zona Bra
dului, de cei din Ghelăr, 
precum și de cei de la U- 
zinele de fier din Hune
doara.

Sub influența luptelor de 
lâ Grivița s-au desfășurat 
și o serie de acțiuni ale 

/fnicilor funcționari și, mai 
puternice, din partea în
vățătorilor și profesorilor. 
Semnificativă în acest 
sens este o notă informa
tivă din acea perioadă, în 
care se arăta că „...învă
țătorii din Valea Jiului se 
vor întruni la ~ 
a protesta 
neprimirea 
(Deci) vă 
da dispoziții 
șurile ce urmează să 
luăm". Ca urmare a creș
terii valului de nemulțu
miri în rîndul corpului 
didactic, în a doua jumă
tate a lunii februarie 1933 
au avut loc o serie de 
acțiuni, între care o sem- 

deosebită au a- 
! generale 
pe judele, 

de Federația

nificație 
vut-o adunările 
extraordinare ] 
convocate
Corpului Didactic pentru 
ziua de
După cum arată documen
tele vremii, pentru pregă
tirea adunării corpului di
dactic din județul Hune
doara, învățătorii și pro-

23 februarie.
Bobinatoarele Viorica Țucu și Ioana Dornic de 

la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni își depășesc lunar sarci
nile de plan cu 10—15 la sulă.

au fost deosebit de 
Ei au popularizat 

dezbătut programul
activi, 
și au 
de revendicări ce avea să 
fie supus discuției adună
rii. ‘ Aceasta a determinat 
ca _adunarea pe județ să 
se transforme într-o pu
ternică demonstrație de 
protest împotriva reducerii 
Salariilor, a desființării 
școlilor și suprimării unui 
mare număr de posturi 
etc.

Marea mișcare de soli
daritate a • maselor din 
Valea Jiului cu luptele 
muncitorilor ceferiști din 
januarifc-februarie 1933, 
puternica influență pe 
care acestea au avut-o 
pretutindeni, s-a datorat 
înrâuririi politice și forței 
organizatorice a Partidului 
Comunist Român care, deși 
se afla în adîncă ilegali
tate, a pregătit și condus 
lupta împotriva răsturnării 
orânduirii capitaliste și pe 
aceste meleaguri.

Prof. Ion FRAțILA

Pentru creșterea extracției de cărbune
• (Urmare din pag. 1)

Eugen 
unita- 
dezba-
Aurel 
Iones-

noi straturi, generalizarea 
transportului modern în 
flux continuu, cu benzi de 
capacitate orară sporită, 
extinderea tăierii cu com
bina la lucrările de pregă
tire,, generalizarea inițiati
velor înaintate, îndeosebi a 
celei care conduce la pro
ductivități înalte, lansată 
după cum se știe de mine
rul șef de brigadă 
Voicu de la această 
te. Participanții la 
teri inginerii
Marhan, Constantin 
cu, Ion Vasile, Aurel Nico
la, șefi de sectoare, Cons
tantin Alexa și loan Ar- 
ghire, mineri, șefi de bri
gadă, Nicolae Focșăneanu, 
loan Stanciu, maiștri, 
Nicolae Mic, Rudolf Cos- 
ma, lăcătuși, ing. Aurel 
Brinduș, directorul între
prinderii, ing. Ion Minu- 
lescu, din partea inspecto
ratului județean pentru 
protecția muncii și alții — 
s-au referit la o gamă lar
gă de preocupări, aducînd 
critici îndreptățite unor 
stări de lucruri necores
punzătoare, datorate îndeo
sebi indisciplinei, au făcut 
propuneri judicioase, ro
dul căutărilor colective 
pentru continua îmbunătă
țire a activității de 
ducție și economice.

Folo : O. GIIEORGHE

In mod deosebit, în sar
cina consiliului oamenilor 
muncii și comitetului sin
dicatului au fost ridicate 
și alte probleme la care 
ne vom referi pe scurt:

îmbunătățirea condiți
ilor Ia baia minerilor și în 
vestiare și desființarea 
băilor improvizate prin a- 
teliere, depozite. Aduna
rea generală a stabilit un 
termen de 2 săptămîni 
pentru înlăturarea tuturor 
deficiențelor legate de 
funcționarea băii mineri
lor.

îmbunătățirea substan
țială a activității de pro
tecție a muncii prin : ge
neralizarea unor măsuri a- 
plicate cu succes în alte 
unități carbonifere din mu
nicipiu și din țară ; întări
rea propagandei de protec
ție a muncii prin metode 

Premise reale, temeinice
• (Urmare din pag. 1)

susținere 
operativ, 

în-

dacă stîlpii de 
vor fi reparați 
iar ventilele acestora, 
deosebi, vor fi realizate de 
o mai bună calitate". „Noi, 
cei de la transport — spu
nea tovarășul Nină Năsta- 
so, secretarul organizației 
de bază nr. XII a, ne an
gajăm să luăm toate mă
surile necesare ca să asi
gurăm aprovizionarea co
respunzătoare a brigăzilor. 
Trebuie să întărim pentru 
aceasta disciplina în sec
tor și disciplina, în gene
ral, la extracția persona
lului. Vom elimina astfel 
stagnările care apar atunci 
cînd o parte din persona
lul de servire nu-și face 
datoria cu întreaga răs
pundere sau cînd pe pu
țurile de extracție se fac 
curse pentru cei întîrziați 
în loc de a efectua trans
port de materiale".

Au fost dezbătute cu î- 
naltă răspundere muncito
rească sarcinile ce revin 
minei în acest an privind 
introducerea progresului 
tehnic, al modernizării teh
nologiilor de extracție, a- 
vînd în vedere că în a- 
ceastă direcție, anul 1979 
aduce însemnate transfor
mări structurale. „Avem- 
convingerea că prin , măsu
rile adoptate vom introdu
ce în acest an cu succes 
complexele mecanizate în 
stratele 3 și 15 — a ținut

viabile (instructaje de
monstrative, instructaje 
periodice cu accidente si
mulate, mape cu fotogra
fii etc) și eliminarea meto
delor perimate care nu 
mai atrag atenția oameni
lor, pregătirea temeinică a 
personalului (maiștri, ingi
neri, tehnicieni) care asi
gură instructajul de pro
tecția muncii ; analiza pe
riodică a activității din a- 
cest domeniu ; activizarea 
inspectorilor obștești. Re
feririle făcute au pornit de 
la sarcina trasată minei 
Petrila, pentru acest an, 
de a deveni unitate mo
del pe linia propagandei 
pentru protecția muncii.

îmbunătățirea activită
ților sportive ,atragerea u- 
nui mai mare număr de 
participant la sportul de 
masă.

să 'remarce maistrul 
nier principal Nicolae 
fan, din sectorul III. 
ceasta presupune însă

mi- 
Su- 
A- 

o 
disciplină tehnologică fer
mă, grăbirea lucrărilor de 
pregătiri, montajul de ca
litate al utilajelor". Ingi
nerul Nicolae Radu, direc
tor tehnic adjunct al mi
nei, loan Pasca maistru 
minier, președintele comi
tetului sindicatului din sec
torul IV, Hie Chiron, mi
ner șef de brigadă, mais
trul Constantin Popescu, 
secretarul organizației de 
bază din sectorul II, mais
trul Ion Bunăiașu din sec
torul I, inginerul loan 
Ciungan, șeful sectorului 
V, au prezentat numeroase 
căi izvorîte din experiența 
colectivelor în care mun
cesc, menite să intensifice 
procesul de mecanizare și 
perfecționare a activității 
tehnico-productive prin a- 
sigurarea funcționării la 
parametri superiori a uti
lajelor, calificarea și poli
calificarea forței, de mun
că, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, crește
rea posturilor direct pro
ductive, eliminarea acci
dentelor tehnice care stag
nează .producția, întărirea - 
disciplinei muncitorești, a 
celei tehnologice, creșterea 
răspunderii față de reali
zarea sarcinilor la produc
ția fizică de cărbune, la 
toți indicatorii economico- 
financiari pe anul 1979.

în decurs de 14 ore au 
avut loc trei accidente de 
circulație soldate cu oa
meni răniți, internați în 
spital avînd leziuni corpo
rale, unele dintre ele 
grave, cu însemnate pagube 
materiale. Dar să relatăm 
faptele.

în seara zilei de 12 fe
bruarie o autodubă cu 
muncitori veniți în Valea 
Jiului de la Doicești se 
deplasa de la Lupeni spre 
Vulcan. în apropierea ter
mocentralei Paroșeni se 
intersectează cu o coloană 
dc mașini. Un tractor fo
restier cu lamă, 
capacitate, 
stingă și 
buldozerului în laterala 
autodubei pe care o răs
toarnă. Consecințele : șase 
oameni internați în spital, 
autoduba grav avariată, 
tractorul avariat, scos din 
producție. La probele al- 
coolseopice s-a constatat că 
ambii șoferi, Cristescu O- 
vidiu de la Energomontaj 
București,' șantierul Doi
cești și Grigproaie Ștefan, 
mecanicul utilajului aparți- 
nînd U. F. E. T. Petro
șani, se aflau sub influen
ța . băuturilor alcoolice.

în dimineața zilei de 13 
februarie, în jurul orei 
9,30, în dreptul cartierului 
Aeroport din Petroșani, 
muncitorul Bădilă Nicolae 
de la Grupul de șantiere 
Sibiu — aflat în schimb 
— a încercat să traverseze 

i partea carosabilă fără să 
se asigure, intrînd în fața 
unui autovehicul care l-a

de mare 
semnalizează 

intră cu Ijima 
în

Trei accidente rutiere acuză

Consecința: plăgilovit.
la față, la arcadă și fron
tal, traumatism cranian. 
Accidentatul se afla sub in
fluența alcoolului.

In jurul orei 12 a ace
leiași zile, la Paroșeni au
toturismul „Moskvici 408" 
cu numărul J-HD-1486 se 
izbește violent de gardtil 
de beton al stadionului. 
Consecința : autoturismul 
grav avariat. Din fericire 
nu s-au înregistrat victime. 
Conducătorul auto Mari- 
nică Liseanu, mecanic de 
locomotivă ia 1. M. Vul
can, ca și proprietarulAna- 
șinii și încă un pasager,, se 
aflau în stare avansată de 
ebrietate.

Trei accidente de circu
lație în mai puțin de 14 
ore, soldate eu răniți, pa
gube materiale au aceeași 
cauză — conducerea sub 
influența băuturilor alco
olice. Acestea . sînt—faptele, 
consecințele și cauza lor. 
Dar care sînt conjuncturile 
.care le-au precedat, 
juncturi ce puteau fi 
taie

con- 
e vi

dacă...
N-am băut — ne 
Ovidiu Cristescu.
au. avut niște vin și 

pus și eu pe limbă, 
N-am băut ni-

spu-
Bă-nea 

ieții 
am 
Atîta tot. 
mic.

Da, dar fiola s-a înver
zit, pentru că șoferul, in

loc să-și vadă de volan a 
„pus doar pe limbă" bău
tura. Cine este 
Cristescu ? Și-a 
doar cu trei patru 
urmă permisul de 
cere suspendat 
perm is

Ovidiu 
reprimit 
luni în 
condu- 

temporar, 
pe care sînt apli

cate 4 (patru) ștampile — 
două pentru conducere cu 
viteză excesivă și două 
pentru efectuarea de de
pășiri nepermise. Și, con
ducerea șantierului din 
Doicești trimite într-o 
cursă de 400 de kilometri, 
să transporte muncitori, 
un șofer cu asemenea an
tecedente.

— Nu m-a trimis ni
meni în cursă cu tracto
rul, declară Ștefan Grigo- 
roaie. Am plecat așa. de 
capul meu, să aduc un 
cablu de la Exploatarea 
Sobodol. Maistrul nu știa. 

Dar erați sub influ
ența alcoolului.

— Nu am fost. N-am 
fost beat. Am băut vreo 
50 de grame de țuică de 
la un prieten (căruia i-a 
dus un lemn 
pă de sanie,

— Ea acea 
Ion Lăpăduș 
îndruma pe 
plece la drum. Era ora la 
care utilajul trebuia să fie 
parcat la locul stabilit, la 
•Straja — ne spune direc-

pentru o tal-
n.n.).
oră, maistrul 

nu-1 putea 
tractorist să

programului, nici maistrul, 
nici șeful șantierului ? Co
legul lui de echipă, care 
știa, a crezut că-i face un 
bine tăinuind abaterea.

Dubă patru ore de la 
accident, stăm de vorbă cu 

torul U. F E T Petro- Liseanu Marinii ă, aflat 
șani.ing. Nicolae Bădica. încă în stare de ebrietate.

Lipsa de supraveghere și 
control este evidentă. ...

— Bădilă era băut (a 
confirmat și medicul acest , 
lucru despre accidentatul 
din Aeroport, n.n.). A 
plecat la alimentara, (cum, 
din șantier pleacă cine 
vrea și cum vrea ?) am 
strigat după el, dar... he 
relatează colegul lui 
echipă, dulgherul 
Roșea.

Dar nu l-a văzut 
că este băut în

canic de locomotivă la 
I. M. Vulcan. Ce m-a făcut 
să-i dau de băut, nu știu. 
Sînt vinovat șr nu-i pre
tind nimic lui I.iseanu.

Iată că dincolo de vino
vății de fapt,, care au co
mis cele trei accidente, se 
află autori morali, oameni 
'care au știut că șoferii 
sînt băuțî, dar prin atitu
dinea lor de „bunăvoință"

de
Victor

— Am plecat la drum 
treaz. Am băut la volan 
doar două gituri și mani 
îmbătat pe drum. De bucu- le-au permis să plece la 
rie că mașina pe care am 
reparat-o — și pe care 
voiam s-o cumpăr —- mer
ge. (Mașina era într-o sta
re jalnică, totalmente 
inaptă pentru a ieși la 
drum, fie și în cursă de 
probă, n.n.).

— Eu i-am dat de băut, 
declară proprietarul mași
nii lonașcu Dumitru,

druiri, să pericliteze vieți 
omenești, să producă pa
gube materiale. Dacă ar fi 
intervenit la. timp, în nu
mele adevăratei prietenii, 
a omeniei, toate aceste 
accidente comise din cauza 
consumului de alcool n-ar 
fi avut loc.

nimeni 
timpul Dragoș CALIN

pat cu viață.

!!*
Numai prin-

tir-o întîmpla-
re muncito-
rii transpor-
tați de auto-
duba 35-B-
2174 au scă-
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GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR VĂII JIULUI
I ■ în calitate de 
|«x luhh 

locatari 
Constru

I
I

Mulțumiri pentru 
calitatea lucrărilor

1 pune mai multe strădanii organizatorice,
mai multă răspundere civică

Judecind după proporțiile 
de realizare a indicatorilor 
prezentat în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii 
de la I. G. C. L. Petro
șani, s-ar putea spune—- 
exprimînd un adevăr — 
că activitatea colectivului 
întreprinderii urcă de la 
bine spre mai bine. Fiind 
însă vorba de activitatea 
unor unități de gospodărie 
omunală, unitatea de mă

sură pentru aprecierea a- 
cesteia este satisfacerea ce
rințelor populației. Or, în 
această perspectivă, avînd 
în vedere numărul mare 
de reclamații și sesizări 
vizînd neonorarea la timp 
a unor solicitări de repa
rații la locuințele proprie
tate de stat, asigurarea cu 
căldură și apă caldă, ți
nuta localităților Văii Ji
ului sub aspectul curățe
niei și al bunei gospodă
riri în general, populația 
Văii Jiului nu poate fi 
mulțumită, pe bună drep
tate, de modul în care 
și-au făcut datoria colec
tivele exploatărilor 
gospodărie comunală 
locativă în «anul 1978.

Intr-adevăr, activitatea 
în domeniul gospodăriei 
comunale și îndeosebi din 
cel al salubrizării, nemul
țumitoare, a fost demon
strată în adunare și cu 
alte aprecieri făcute atît 

: în darea de seamă cît și 
în cuvintul pârticipanților 
la dezbateri. Cite va exem
ple.- Ritmul de lucru și 
volumul realizărilor

de 
si

șantierul de țermoficare a 
Văii Jiului nu au fost în 
1978 cele așteptate, deși în , 
toate localitățile, inclusiv 
în Petroșani, cum arăta în 
adunare directorul E.G.C.L. 
Petroșani, Emeric Farcaș, 
mai sînt probleme de re
zolvat în domeniul încălzi
rii centrale; comparti- 
mentele de salubritate nu

hîrtii

al' a- 
fruc-

nele verzi pline de 
și degradate.

Cadrul democratic 
dunării s-a dovedit 
tuos în privința formulă
rii unor propuneri judi
cioase și a unor măsuri 
pentru ridicarea activității 
de întreținere a fondului 
locativ și de îmbunătățire 

salubrizării localităților.a

1978 : •
industriale

DIN BILANȚUL ANULUI 
Planul producției 
realizat în proporție 
• La producția marfă 
sată un plus de 14,8 
Proporțiile de realizare 
nificate pe ramuri de 
distribuită —120 la sută ; transport cu 
autobuzele — 109,9 la sută ; gospodărie 
comunală — 113,8 la sută • La nivelul 
unităților componente ale I.G.C.L., pla
nul a fost realizat : de E. G. C. L. Pe
troșani în proporție de 112 la sută, de

globale 
de 114 Ia șută 
vîndută și înca- 
milioane lei • 
a sarcinilor pla- 
activitate : apă

E. G. C. L.
E.T.P. — 111

V. Prodea, vizînd remani
erea conducerii secției a 
doua transport de mărfuri 
a E.T.P., dotarea acesteia 
cu mijloace adecvate de 
transport la nivelul cerin
țelor și solicitărilor exploa
tărilor de gospodărie comu
nală și locativă pe care 
le servește, încadrarea 
compartimentelor de sa-

Lupeni — 104 la 
la sută.

sută și

ANUL 
plan la 
de ser-

DIN ANGAJAMENTELE I*E 
1979 : • Depășirea sarcinilor de 
producția industrială și prestări 
vicii cu 2 200 000 lei • Executarea de 
reparații la un număr de 30 de imobile 
peste numărul planificat • Extinderea 
traseelor de transport în comun în zo
nele industriale și de locuit cu 2 km 
• Depășirea sarcinilor de plan la trans
portul în comun cu 400 000 călători.

cu
com-
Văii

și-au realizat sarcinile de 
plan datorită indisciplinei 
în muncă și faptului că nu 
li , s-au pus la dispoziție 
mijloacele de transport a- 
decvate și in numărul ne
cesar, cum releva tovară
șul Joan Mischie; baia 
din Petroșani și-a realizat 
yolumul de prestări plani
ficat în proporție de numai 
62 la sută, pentru că timp 
de trei luni a fost în re
parații ; localitățile, trase
ele de trafic intens sînt 
murdare mai ales în 
punctele periferice străzile 
sînt năpădite de gunoi, zo-

Obținerea unei eficiente 
maxime în utilizarea fon
durilor alocate pentru în
treținerea locuințelor pro
prietate de stat din Valea 
Jiplui impune să se acorde 
o atenție deosebită calită
ții lucrărilor, dotarea cu 
materialele necesare și în
cadrarea cu personal cali
ficat a dispeceratelor, ast
fel ca acestea să fie în 
măsură să execute opera
tiv reparațiile solicitate de 
populație. Trebuie înfăp
tuite, de asemenea, într-un 
timp cît mai scurt, măsu
rile enunțate de directo
rul G, I. Deva,

Cartiere noi cu blocuri moderne pen tru minerii Vulcanului.
Foto : O. GHEORGHE

I/ - ' A -,

Hm ■

| Semne de
„NU MAI AVEM A- 

: CID“. Au trecut mai 
; bine de patru săptămîni 
; de cînd Ia sifoneria din 
f orașul Lupeni un afiș in- 

forma : „Nu mai, avem 
Ș acid". Cei porniți să cumi- 
î pere apă carbogazoasă 
j fac calea întoarsă spre 
f casă cu sticlele goale. 
; întrebăm pe aceasta cale 
; conducerea I. C. S. Mix- 
i tă Lupeni : pe cînd un 
! afiș prin care să se in- 
: formeze locuitorii : Că-și 
î pot încărca sifoanele ? 
| (C.D.).
i UNDE O FI CONTRO- 
■ LUL ? Dimineața, de la 
j Fabrica de produse lac-' 
; taie din Livezcni se

întrebare
transportă spre unitățile 
comerciale din Valea 
Jiului și borcane cu iaurt. 
Se mai întîmplă, e drept 
rar, ca printre borcanele 
cu iaurt să' apără și. cite 
unul de te miri cum a 
scăpat prin întreaga fili
eră a controlului. Mai 
deunăzi a venit la ’ re
dacție cetățeanul B. Stăi- 
cu. Avea în servietă- un 
borcan pentru .iaurt com
plet ciobit pe margine. 
Noroc că cioburile au ■ 
căzut în exterior, altfel... 
Chiar rare fiind aceste 
cazuri se impune din nou 
repetarea întrebării; din 
titlu : „Unde o fi contro
lul din fabrică (C.D.).

lubritate cu personal co
respunzător ca număr • și 
capacitate de rezolvare a 
problemelor. Alte măsuri 
și propuneri au yizat ne
cesitatea efectuării trans
porturilor de mărfuri nu
mai pe bază de bon, in
tensificarea muncii educa
tive pentru întărirea disci
plinei în rîndurile perso
nalului din transportul în 
comun, înființarea traseu
lui de transport în comun, 
Petroșani Aeroport — Lo- 
nea, introducerea autotaxă- 
rii (D. Albescu), recepțio- 
narea cărbunelui utilizat 
în centralele termice (E. 
Farcaș), inițierea unei ac
țiuni pentru recondiționa- 
rea containerelor pentru 
transportul reziduurilor 
menajere (P. Neag), reac-

tualîzarea proiectelor 
privire la înființarea 
plexului , de sere al 
Jiului (C. Crișan), împărți
rea orașelor în sectoare, 
repartizarea acestora pe 
șoferi și echipe de lucră
tori de la salubritate și 

'-retribuirea acestora în ra
port cu ținuta sub aspectul 
curățeniei și ordinii din 
sectoarele respective (I. 
Mischie).

în documentele prezen
tate și în. dezbateri s-au 
făcut referiri și sublinieri 
privitoare la sarcinile 
concrete ce revin colecti
vului întreprinderii pentru 
realizarea integrală a in
vestițiilor prevăzute pentru 
anul 1979 în domeniul 
gospodăriei comunale. Pu
tem informa cititorii noș
tri că pentru întreținerea 
fondului de locuințe al 

■ Văii Jiului au fost alocate 
16 milioane de Iei, iar pe 
șantierul de țermoficare a 
Văii Jiului ■— investiție 
comunală de mare interes 
social — este prevăzut să 
se realizeze în 1979 un 
volum de lucrări în valoa
re de 47 milioane lei.

.Spiritul constructiv, 
obiect, în care s-au desfă
șurat lucrările adunării, 
experiența și rezultatele 
bune obținute, anagajmen
tele colective și individuale 
exprimate în adunare, au 
făcut dovada faptului că 
unitățile componente ale 
I.G.C.L., colectivele lor, 
sînt conștiente de obliga
țiile ce le revin, că se 
vor mobiliza mai mult 
pentru a ridica gospodăria 
comunală a Văii Jiului la 
nivelul cerințelor.

Toma JAțARCA

la

orașului. Deci primele 
au 
ri

dicarea crengilor- tăiate, 
care incomodează eircu- ,

GOSPODARII ORAȘU
LUI Petroșani au început semne de primăva'ră 
primele acțiuni înnoitoare apărut. Pe cînd însă 
prin toaleta arborilor or
namentali de pe margi
nea arterelor de circula- lația pe trotuare a pieto- 
tic si zonelor verzi ale nilor ? (C.D.)

t

t
t
i
l

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul Transporturi

lor și Telecomunicațiilor informează că datorită unor 
lucrări la podurile de pe DN 68 (Caransebeș — Ha
țeg), km 31 plus 891 și 35 plus 667, la Bouțari, circu
lația se închide în zilele de 16 și 20 februarie a.c. în
tre orele 7—15. Pentru deplasări urgente din direcția 
Caransebeș spre Hațeg — Simeria și invers se poate 
folosi traseul prin DN 68 A (Lugoj — Făget — Ilia).

Cabinet juridic
• DIONISIE AMBROȘ, 

Lupeni După cum se știe, 
contractul de muncă .este o 
înțelegere prin care persoa
na încadrată se obligă să 
presteze o anumită muncă în 
cadrul unității în schimbul 
unei retribuții și. al altor 
drepturi. Așa fiind, este e- 
vident că, de comun acord, 
părțile pot modifica . con
tractul. După cum precizați, 
dv. ați fost de acord cu 
schimbarea funcției, din șef 
de sector adjunct în cea de 
maistru principal minier. în 
această situație, nu puteți 
primi decît retribuția con
form- funcției îndeplinite și a 
activității efectiv prestate. 
Ne miră faptul că aveți ne
dumeriri în această privință
— cu atilia ani de expe
riență.

• VASILE LUNGU, Pa- 
roșeni : Aliniatul 2 al art. 
8 al Legii nr. 26/1967 preci
zează că dacă perioada de 
incapacitate temporară de 
muncă durează 12 luni sau 
mai mult și,.se întinde pe 2 
ani calendaristici consecutivi
— ca și in cazul dv. — per
soanele în cauză au dreptul 
în cursul celor doi ani, la un 
.singur concediu de odihnă
— în anul reluării activită
ții, deci în 1978, și numai 
dacă nu ați primit acest 
concediu în anul în care s-a 
produs incapacitatea tem
porară de muncă.
• DUMITRU. EFTENOIU, 

Lupeni : într-adevăr, contri
buția bănească nu se plă
tește de două ori, în două 
localități, ci o singură dată 
pe an, la organele financiare

I
I
I
I
I

I
I 
I
I

I
I
I

undc-și are domiciliul stabil 
fiecare cetățean. Vă reco
mandăm să trimiteți o copie 
de pe chitanță consiliului 

. popular al comunei Stănești, 
jud Gorj, pentru a dovedi 
că v-ați achitat onorabil de 
această îndatorire.
• OCȚAVIAN PAVĂL, 

Uricani : Copiii dv. pentru 
care plătiți pensie de între
ținere au dreptul să pri
mească simultan și bursă — 
bineînțeles dacă întrunesc 
condițiile prevăzute de lege.
• FELICIAN SECERA,

Vulcan : Timpul cit ați fost I 
pensionar de invaliditate I 
gradul II și nu ați lucrat, I 
nu se ia în calcul ca ve- | 
chime în muncă. Vechimea . 
în muncă se ia în conside- I 
rare proporțional cu timpul ’ 
efectiv lucrat (art., 20, alin. I 
5 din Legea tir. 3/1977). ' I

N. W ARDEGGER, : | 
doctor în științe juridice

! membru 
! al comitetului asociației dd 

i nr. 6 din cartierul 
Constructorul, ca repre- 

I zentant al blocului H, mă’ 
I consider dator să adie- 

sez E. G. C. L. Petroșani^ 
în numele locuitorilor blo
cului H, mulțumiri pentrrt 
calitatea reparațiilor făcute 
în ultima perioadă la acest’ 
bloc în care lopuim. Intr-s 
adevăr, echipele de mun
citori ale secției fond Io- 
cativ din Petroșani .. aii 
făcut reparații de calitate 
atît la acoperiș, unde au 
fost înlocuite jgheaburile, 
cît și în interiorul aparta
mentelor unde s-a zugrăvit 
cu, o culoare plăcută și s-a 
bătut parchet nou în a- 
partamentele nr. 1 și 3 în 
toate camerele. încă un 
lucru de mare importanță 
a constat în anularea de , 
către instalatorii de la 
E.G.C.L. a modificărilor 
făcute la instalația de 
încălzire în apartamentele 
nr. 2 și 3, care prin ‘ 
rea unor ventile pe 
oprea căldura de la 
apartamente. Acum 
apartamentele de pe 
Ioana respectivă au căldu
ră suficientă. Acest fapt a 
prilejuit o mare satisfac-

fixa- 
tur 

patru 
toate 

cp-

Cititorii 
au cuvintul

ție locatarilor. Pentru 
toate acestea ^mulțumim 
muncitorilor șf* maiștrilor 
care au executat aceste re
parații, cît 
E G. C. L.
Petrila.

și conduceri1! 
Petroșani —

URSU,Nicolae URSU, 
blocul II, str. Constructorul, 

Petroșani

In oamenilorslujba
incinta 

funcționează 
limentar. în 
nice aici se 
lactate, mezeluri, conserve, 
zaharoase, citrice. Prin 
grija gestionarei Silvia 
Ștefureac, vitrinele și raf
turile chioșcului sînt orna
mentate cu flori, fapt care 
întreține o ambianță plă
cută. Nu lipsesc nici spe
cialitățile de panificație — 
cornuri, covrigi —, de co
fetărie și tip „gospodina", - 
produse mult căutate. în
deosebi de femeile ce-și 
desfășoară activitatea la 
mină.

In I. M. Uricani 
un chioșc a- 
condiții igie- ' 
vîrid produsă

Ion TIG ANTELE, 
Uricani

Realizări de bun
i augur

Magazinul alimentar eu 
autoservire nf. 22, din car
tierul Aeroport, condus de 
responsabilul Constantin 
Anghel, se bucură pe me
rit de o bună apreciere 
din partea cumpărătorilor. 
In acest magazin, te sur
prinde plăcut prezentarea 
estetică a mărfurilor, mo
dul exemplar . de servire.

Ca urmare a acestui fapt 
cît și datorită bunei apro
vizionări,’ planul de desfa
cere pe prima lună a a- 
cestui an a fost realizat 
în proporție de 109 la su
tă. Valoarea totală a măr
furilor desfăcute către po
pulație în perioada la care 
ne referim se cifrează la 
1 700 000 lei. iar mărf urile 
vîndute peste prevederile 
planului însumează peste 
140 000 lei.

loan CH1RAȘ,
Petroșani
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Vizita de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Populară Bulgaria

• (Urmare din pag. 1)

Ceaușescu, tovarășa Elena 
(Ceaușescu au fost salutați 
cu îndelungi ovații de mi
ile de cetățeni afiați pe 
aeroport, care fluturau ste- 
gulețe cu tricolorul româ
nesc și scandau neîntrerupt 
„Prietenie veșnică

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa ■ Ele
na Ceaușescu au fost 
salutați, la coborîrea din

avion, cu deosebită căldu
ră, de tovarășul Todor 
Jivkov, de tovarășa Lud
mila Jivkova. Un grup de 
pionieri și tinere, în fru
moase costume naționale, 
specifice acestei zone, au 
oferit șefului statului ro
mân și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de ga
roafe roșii.

Fanfara militară a into
nat imnurile de stat ale 
României și Bulgariei, iar

garda militară a prezentat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu onorul.

După ceremonia de la 
aeroport, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
împreună cu tovarășele E- 
lena Ceaușescu și Ludmi
la Jivkova s-au îndreptat 
spre reședința oficială din 
Vodcn, pusă la dispoziția 
înalților oaspeți,, români pe 
perioada șederii în Bulga
ria.

Vizita la întreprinderea 
de antibiotice

In cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu împreună cu to
varășul Todor Jivkov, to
varășa Ludmila Jivkova, 
cu persoanele oficiale ro
mâne și bulgare care îi 
însoțesc, au vizitat una 
dintre cele mai moderne 
unități industriale ale ora
șului Razgrad — întreprin
derea de antibiotice distin
să cu Ordinul „Steagul ro
șu al muncii". In labora
toarele și secțiile de pro

ducție ale acesteia se rea
lizează peste 150 sortimen
te de antibiotice. Aproape 
65 la sută din producția 
ei este exportată în peste 
40 de țări ale lumii. De-a 
lungul anilor, între aceas
tă unitate și întreprinde
rea de antibiotice din Iași, 
s-au închegat strînse legă, 
turi de colaborare.

La încheierea vizitei,: to
varășul Nicolae
Ceaușescu adresează felici
tări colectivului de mun
citori și specialiști, urîn-

du-le ca, sub conducerea 
organelor de partid, să în
deplinească în continuare, 
cu aceeași perseverență, 
importantele sarcini ce îi 
revin din hotărîrile Con
gresului al XI-lea al P.C. 
Bulgar. Izbucnesc aplauze 
și urale. Se scandează cu 
însuflețire i „Vecina druj- 
ba I", se fac semne prie
tenești cînd coloana de ma
șini, părăsește incinta aces
tei moderne unități a in
dustriei socialiste bulgare.

La complexul agro-industrial
Aceeași atmosferă entu

ziastă, de sărbătoare, în-. 
Conjoară pe înalții soli ai 
poporului român la sosirea 
lor în comuna Loznița, un
de își are sediul unul.din- 
țre cele mai puternice corn, 
plexe agro-industriale din 
județul Razgrad.

La „Casa tineretului", 
conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, 
ceilalți oaspeți au fost în- 
țîmpinați de reprezentanții 
Organelor locale de partid 
Și de stat, de un mare nu
măr de locuitori ai sate
lor . care compun această 
comună.

In fața unei machete, 
primul' secretar al comite
tului comunal de partid, 
Ghencio Anghelov, prezin
tă date privind constitui
rea Complexului agro-in
dustrial din localitate. în
tins pe o suprafață de a- 
proape 25 000 de hectare, 
el cuprinde, o comună și 
15 sate cu o populație de 
peste 15 000 locuitori. Ca 
urmare a rezultatelor ob
ținute în creșterea an de 
an a producției agricole, 
în special a celei zooteh
nice, complexul deține de 
doi ani titlul de fruntaș pe

țară, fiind decorat cu Or
dinul „Gheorghi Dimitrov".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează 
despre sistemul de îndru
mare a complexului de 
către organele de stat și 
agricole, . despre sistemul 
de retribuire a muncii lu
crătorilor agricoli și de or
ganizare a muncii,

Răspunzînd cu prietenie 
caldelor manifestări cu ca
re sînt înconjurați, to vară, 
șui Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la repre
zentanții harnicei popu
lații a comunei Loznița.

Reuniunea ministerială a țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“

DAR ES SALAAM 15 
Trimisul special Agerpres, 
Ion Badea, transmite : dez
baterile generale din ca
drul celei de-a patra reu
niuni ministeriale a țărilor 
membre ale „Grupului ce
lor 77" s-au încheiat joi 
dimineața. In cursul după- 
amiezii, șefii delegațiilor 
țărilor participante s-au 
întrunit în plenară închisă 
pentru a lua în dezbatere 
și pentru a definitiva pro

iectele de documente ale 
reuniunii.

Concomitent, au conti
nuat lucrările grupei de 
redactare pentru definiti
varea analizei comune a 
„celor 77" asupra situației 
actuale din relațiile econo
mice și comerciale interna
ționale, a poziției lor față 
de cadrul instituțional al 
UNCTAD, precum și față 
de cadrul instituțional pro
priu al țărilor „Grupului 
celor 77".

Iran Apeluri în vederea revenirii la viață 
normală

TEHERAN 15 (Agerpres). 
Postul de radio Teheran 
a continuat să transmită, 
joi, apeluri repetate pen
tru sprijinirea eforturilor 
autorităților în vederea re
venirii la o viață normală 
în întreaga țară. Primul 
ministru Mehdi Bazargan 
a reînnoit apelul la mode
rație și a cerut populației 
să sprijine guvernul, reîn- 
noindu-și chemarea pen
tru reluarea generală a ac
tivității.

In localitatea Tabriz, si
tuată la circa 600 km nord- 
vest de Teheran, unde 
timp de două zile au avut

loc ciocniri, joi a fost re
stabilit calmul — infor
mează agenția France 
Presse citînd surse oficiale 
din capitala iraniană.

Noul șef de Stat Major 
al armatei iraniene, gene
ralul Mohamed Vali Gha- 
rani, a ordonat, joi, ca toți 
militarii să se reîntoarcă 
în cazărmi și să se pre
zinte la unitățile lor.

Un alt apel difuzat joi 
de postul de radio Tehe
ran a fost adresat tehni
cienilor din domeniul a- 
viației militare, cerînclu-le 
„să se prezinte de urgen
ță la posturile lor".

Campania electorală din Spania
MADRID 15 (Agerpres). 

In cadrul campaniei electo
rale, în curs de desfășura
re în Spania, în vederea 
alegerilor legislative de la 
1 martie, Partidul Comu
nist a Organizat o adunare 
publică în Insulele Canare. 
Cu acest prilej, a luat cu- 
vîntul secretarul general 
al P.C.S. Santiago Carrillo,

care s-a referit în mod 
special la problema șoma, 
jului, flagel ce afectează 
în prezent 1 210 000 de 
spanioli. In acest context, 
Carrillo a subliniat că este 
imperios necesar ca viito
rul guvern, ce va fi ales 
în urma scrutinului, să a- 
bordeze cu prioritate pro
blema șomajului.

Mica publicitate
VIND casă. Strada Vlad 

Țepeș nr. 5 Petroșani (102)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Barac- 
taru Costică, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mini- 
de Virginia, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (104)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Paras- 
chiv Constantin, eliberată 
de I.M. Paroșeni. Se decla
ră nulă. (105 )

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun-

teanu Ianoș, eliberată de 
preparația Lupeni. Se de. 
clară nulă. (107)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșu- 
lescu Ileana și Roșulescu 
Darmidant, eliberate de 
I.U;M. Petroșani. Se decla
ră nule. (108)

ANUNȚ DE FAMILIE
Se împlinesc 6 luni de 

la dispariția celui care a 
fost

BADEA MARIN 
Familia Ionel Popa îi păs
trează recunoștință veșnică. 
(109)

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : . Gustul și 
loarea fericirii ; Repu
blica : Aventurile lui 
Robin Hood ; Unirea : 
Oamenii rămîn oameni.

PETRILA : Princi
piul dominoului.

LONE A: Din nou îm
preună.

ANINOASA
Bim, ureche

VULCAN: 
împreună.

LUPENI — 
întoarcerea proscrișilor. 
Muncitoresc : Orfana.

URICANI: Albinele
sălbatice.

: Albul
neagră.

Din nou

Cultural:

TV.
9,00 Țeleșcoală. 10,00 

Telecinemateca. 11,50 
Telex. 12,00 închiderea 
programului. 17,00 Te
lex. 17,05 Emisiune în 
limba germană. 19,00 
Rezultatele tragerii lo
to. 19,05 La volan. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 1979 —
priorități ale activității 
economice. 20,05 Repor
taj de scriitor î 
negru. 20,25 Film 
tic 1 „Floare de 
—• premieră TV. 
ducție a 
mexicane, 
diane culturale. 
Telejurnal.

Aurul 
artis- 
cîmp“ 

Pro- 
studiourilor 
21.55 Meri- 

22,15

RADIO

I 
I I 
I 
I 
I

I 
I

I

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Atlas folclo
ric. 10,30 Știința și via
ța. 10,45 Momente fol®. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Formații corale. 
12,00 Buletin, de știri. 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,35 
Repere interpretative.

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Student-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,20 Coordo
nate economice. 16,40 
Poliritmiî rock, jazz, 
disco. 17,00 Buletin de 
știri. 
Iară, 
trie.
20,00 
20,15 
să. 20,45 Cadențe sono
re. 22,00 O zi într-o o- 
ră. 23,00—3,00 Non stop 
muzical nocturn.

17,05 Muzică popu- 
17,20 Pentru pa- 
18,00 Orele serii. 

Cîntece populare.- 
Semnale cu adre-

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I

I 
I 
I

I 
I

I 
I 
I 
I I

Duminică, 18 februarie
8,30 Gimnastica la domi

ciliu.
r8,40 Tot înainte !

9,25 Șoimii patriei. Cum 
vă place ? Invitație la 
teatrul „Țăndărică*1.

9,35 Film serial pentru 
. copii : „Cărțile jun- 

glei“. Ultimul episod.
10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dv.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 

Ofițerul, o ■ persona-
„ litate.

13,00 Telex. Album dumi- 
nical:

13,05 Umor și muzică.
14,00 Desene animate.
14,25 Drumuri europene.
16.40 Serbările zăpezii.
17.40 Film serial i „Viața 

lui Paganini**. ' Pro
ducție a televiziunii 
italiene.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 De ziua ceferiștilor.
19.40 Bucuroși de oaspeți.
20,50 Film artistic : „Obse

sia magnifică*1. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22.30 Telejurnal. Sport.

Luni, 19 februarie
16,00 Telex.
16,05 Emisiune în limba 

maghiară.
19,05 Poeții cîntă patria.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic.
20.30 Roman foileton : „Pu

tere fără glorie**. Ul
timul episod.

21.20 Orizont tehnico-știin- 
țific.

21.50 Publicitate.
21.55 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

Marți, 20 februarie
9,00 Țeleșcoală.

10,00 Roman-foileton : „Pu
tere fără glorie**. Re
luarea ultimului epi
sod.

10.50 Publicitate.
10.55 Romanțe vecin și noi 

la „Crizantema de 
aut“.

11.20 Telex,
17,00 Telex.
17,05 Țeleșcoală.
17,25 Curs de limbă en

gleză.
17.45 România pitorească.
18,10 Din țările socialiste.
18.20 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18.45 Muzica în imagini.

19,00 Tribuna TV.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cum predăm ștafeta ?
20.30 Interpreți ai cîntecu- 

lui popular.
20,50 Seară de teatru : 

„Pic-nic pe cîmpul de 
luptă**, de Fernando

PROGRAMUL ȚY

Arrabal. Premieră pe 
țară.

21,50 Documentar TV.
22,15 Telejurnal.

Miercuri, 21 februarie

9,00 Țeleșcoală.
10,00 Gala antenelor.
12,00 Șoimii patriei.
12.10 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Țeleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană.
17.45 Tragerea pronoexpres.
17,55 Atenție la neatenție.
18.10 Școala contemporană.
18,30 Divertisment muzical.
18.45 Telecronică pentru 

pionieri.

19,00 Festivalul național 
„Cîntarea României**.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei în 

economie.
20,10 Noi, femeile 1
20.30 Telecinemateca : Ci

clul - „Mari actori*1.

„Cei de pe Caine“. 
Producție a studiou
rilor americane.

22.30 Telejurnal.

Joi, 22 februarie

17,00 Telex.
17,05 Țeleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17.45 Finala „Cupei cam

pionilor europeni11 la 
volei masculin. Trans
misiune de la Bruxel
les.

18.45 Căsuța poștală TV.
19,05 Film serial pentru 

copii: „Sindbad ma
rinarul**,

19.30 Telejurnal.

20,00 Incursiune în cotidi
an.

20.20 Ora tineretului.
21.20 Telcrecital.
22,15 Telejurnal.

Vineri, 23 februarie 

9,00 Țeleșcoală.
10,00 Telecinemateca (re

luare).
12,00 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto.
19,05 La volan.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Viitoare orașe.
20.20 Film artistic: „Impo

sibila poveste de 
dragoste11. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor poloneze.

21,50 O artă pe măsura 
timpului nostru.

22,15 Telejurnal.

Sîmbătă, 24 februarie
12.30 Telex.
12,35 Cțlrs -de limbă spa

niolă.

12,55 Curs de limbă fran
ceză.

13.15 Concert de prînz.
14.15 Corespondenții jude

țeni transmit...
14.35 Muzică populară.
15,05 Stadion — magazin 

sportiv în imagini.
16.20 Agendă culturală.
16.50 Clubul tineretului.
17,40 Muzică și publicitate.
17.50 Instantanee.
18,00 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18.20 Viața rațională.
18.30 Antologia filmului 

pentru copii și tine
ret i „Anii de aur ai 
comediei*1.

19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.30 Publicitate.
20.35 Film serial. „Mînui- 

torii de bani**. Episo
dul 5.

21.20 De la o glumă la 
alta.

21.50 Telejurnal.
Sport.

22,05 Melodii românești de 
ieri și de azi.
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