
PROLETARI DIN TOATE TARTLE. UNITI-VA I

teaqul
Ieri, a început

ANUL XXXVI, NR. 8535 I

Mi ’Al C

JOI, 14 FEBRUARIE 1980 4 pag. — 30 bani

vizita de prietenie
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară 

Bulgaria
Plecarea din Capitală

Cetățene și cetățeni!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să 

votați pentru viitorul socialist al patriei, pentru făurirea unei 
societăți al cărei țel suprem este omul, bunăstarea lui materi
ală și spirituală, afirmarea plenară a personalității umane.

(Din Manifestul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste)

Noi depuneri de candidaturi
IN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
ORĂȘENEȘTI :

I.UPENI — tovarășii 
Nicolae Aldica și Ion 
Mesteacăn, medici (nr. 3) 
— Minerva Rad și Eleono
ra Teslariu. medici (nr. 
8); — Victor Brașovanu și 
Irina Albu. pensionari (nr. 
17) ; — Oliviu Crîznic și 
loan Cotescu, profesori 
(nr. 25); — Mihai Panfi- 
lie și loan Timișan, ță
rani cu gospodărie indivi
duală (nr. 31).

URICANI: — Dan Mar- 
cu, vicepreședintele consi
liului popular orășenesc 
(nr. 9) ; — Nicu Călin, se

cretarul comitetului oră
șenesc U.T.C., Veronica 
DecebaJ, laborantă, și An
ton Heț, secretarul comi
tetului U.T.C. de la I.M. 
Uricani (nr. 10); — Aurel 
Soșoi și Dumitru Bornoiu. 
mineri (nr. 11) ; — Tere
zia Iliiter și Elisabeta 
Crișanovschi, funcționare 
(nr. 12) ; — Valeria Dan- 
ciu și Marcela Vasîi, vîn- 
zătoare (nr. 13) ; — Ildiko 
Mihaly și Sofia Chelaru, 
muncitoare la I.M. Uri
cani (nr. 15) ; — Maria 
Neacșu și Marioara Pin- 
tea. muncitoare la I.M. 
Uricani (nr. 16) ; — David 
Pușcaș și Vasile Tapalagă,

muncitori Ia IM. Uricani 
(nr. 18).

PETRILA — tovarășii 
Gheorghe Drăghici și Â- 
lexandru Cristea, medici 
(nr. 3); — Speranța Po
pescu, directoarea creșei, 
și Floarea Contea, funcți
onară (nr. 4); — Wilhelm 
Roczig și Ludovic Kristaly, 
pensionari (nr. 5) ; — Te
odora Albulescu și Rodica 
Dincă, profesoare (nr. 6);
— loan Orza. secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid (nr. 7) : — Iacob 
Chioreanu si Nicolae Jo- 
san. de la E-G.C.L. (nr. 8);
— Petru Soșoi, secretar aI 
comitetului orășenesc de

partid, și Marcu Androne, 
secretarul comitetului de 
partid I.M. Petrila (nr. 9);
— Gavrilă David, prim-se- 
cretar al comitetului oră
șenesc de partid (nr. 10);
— Elisabeiu Cîort și Ma
ria Nistor, casnice (nr- 11);
— Maria Penu șj Ana Ra
du, muncitoare (nr. 12); — 
Maria Enulescu, funcționa
ră, și Nicolae Androne, 
muncitor (nr. 17) ; — loan 
Puian și Isac Poponeț, ță
rani (nr. 18) ; — Nicolae 
Giorgi, contabil la U.F.E.T.,

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, g. plecat, 
miercuri dimineața, în 
Republica Populară Bulga
ria, unde efectuează o vi
zită de prietenie, la invi
tația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în 
această vizită de tovarășii 
Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu-

Sosirea
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit 
miercuri dimineața, în 
Republica Populară Bul
garia, într-o vizită de pri-

vernului, președintele Co-, 
mitetului de Stat al Pla
nificării, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor 
Externe, Ștefan Bîrlea, 
membru dl CC, al P.C.R.r 
directorul Cabinetului se
cretarului general al parti
dului și președintelui Re
publicii, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului ge
neral al partidului și pre
ședintelui Republicii.

La plecare, în fața se
diului Comitetului Central 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri șl 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R.

la Ruse
etenie, la invitația tovară
șului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

(Continuare în pag. a 4-a)

I. M. Lonea
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Cetățenii Văii Jiuiui iau cunoștință, prin inter mediu! pubiicajii or ifșate, 
despre delimitarea circuin scripțiilor electorale. Foto : Gh. OLTEANU

Principalele căi de îndeplinire 
a planului ■ mecanizarea

și realizarea posturilor
In

a reprezentanților 
nilor muncii de J.

adunarea generală 
oarne- 

la I.M.
Lonea s-au evidențiat re
alizările colectivului mi
nei in perfecționarea pro
ducției Și introducerea 
tehnicii noi. Aceste rea
lizări se materializează în 
concentrarea producției, 
dotarea cu complexe me
canizate de construcție 
românească, extinderea a- 
batajelor frontale la sec
toarele IV și II, califica
rea a 225 de muncitori. 
Toate acestea au dus la 
creșterea producției de 
cărbune. Astfel sectorul 
IV, care în primul . se

mestru al anului trecut 
a avut un minus de 
8 000 de tone a reușit, 
priritr-o mobilizare exem
plară, să recupereze în 
semestrul II minusul și 
chiar să depășească pla-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

12000 tone de cărbune 
extrase suplimentar 

întreprinderile miniere Bărbăteni și Pa- 
roșeni au totalizat de la începutul anului o 
producție extrasă suplimentar de 12 000 
tone de cărbune.

• MINA BARBA- 
TENT — mina cu ce
le mai constante rea
lizări în acest an — a 
extras de la începu
tul anului 8 000 tone 
de cărbune cocșifica- 
bil peste sarcina pla
nificată. în această 
lună, la zi, colectivul 
minei are cel mai ma
re plus pe bazin — 
peste 3100 tone de 
cărbune. Productivi
tatea muncii planifi
cată pe întreprindere 
a fost depășită în lu
na februarie cu 241 
kg/post, iar în căr
bune cu aproape 1000 
kg/post.

• MINA PARO- 
ȘENI — cu o ritmici
tate a depășirilor de
osebite — a obținut 
în aceeași perioadă, 
4000 tone de cărbune 
peste prevederi. Ex- 
trăgînd, în ziua de 12 
ianuarie, 786 tone de 
cărbune peste sarcina 
de plan, mina a acu
mulat în această lună 
o producție suplimen
tară de 2000 tone de 
cărbune.

Planul productivită
ții muncii în cărbune 
a fost îndeplinit în 
luna februarie, la zi, 
în proporție de 102,5 
la sută.

Misiunea nobilă a școlii
Con- 
învă- 

, . ___ , , mar
cate de cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, au pus 
în fața cadrelor didactice 
sarcini de mare răspunde
re în pregătirea și 'educarea 
tinerei generații, prin 
muncă și pentru muncă, 

■ printr-o integrare comple
xă și profundă în viață și 
societate-

Noi, cadrele didactice de 
la Institutul de mine Pe
troșani, ne-am însușit a- 
ceste sarcini cu hotărîrea 
de a acorda o deosebită ă- 
tenție aplicării integrale 
în viață a programului de 
pregătire politico-ideologl- 
că a studenților-

In cadrul practicii pro
ductive ne preocupăm ca 
studenții să participe în 
mod efectiv la activitatea 
de producție, în colectivele 
de munca, pentru ca la

Lucrările primului 
greș al educației și 
țămîntului, puternic

ferminarea facultății să se 
poată integra corespunză
tor in activitatea întreprin
derilor noastre miniere ca 
specialiști cu un larg ori
zont politic, profesional, 
tehnic și științific. Totoda
tă remarc contribuția pe 
care un număr important 
de cadre didactice și stu- 
denți de la institutul nos
tru și-o aduc la efectua
rea unor studii sociologi
ce, în vederea găsirii unor 
căi de stabilizare a forței 
de muncă în vederea spo
ririi producției de cărbu
ne la minele din Valea 
Jiului.

Sin tem hotărîți să fa
cem . totul pentru ca misi
unea nobilă ce ne-a fost 
încredințată — de a pre
găti tînăra generație de 
constructori ai socialismu
lui șj comunismului —■ să 
o îndeplinim exemplar.

s-a
minusurile 

se datorese 
de ordin 

slabului

nul la principalii indi
catori.

Cu toate aceste rezul
tate bune, întreprinderea 
nu și-a îndeplinit sarcini
le de. plan pe anul 1979. 
In cadrul adunării 
subliniat că 
înregistrate 
dificultăților 
organizatoric,
sprijin acordat brigăzilor 
de producție, apariției fo
curilor de mină. Pe de 
altă parte, la complexele 
mecanizate s-au obținut 
doar sporadic producti
vități ridicate ,iar la lu
crările de pregătiri și in
vestiții nu au fost reali
zate sarcinile planificate 
cu 974 ml și, respectiv, 
772 ml. Plasarea în căr
bune a fost în medie cu 
aproape 100 de posturi pe 
lună mai mică decît cea 
planificată, s-au manifes
tat încălcări ale ordinii și 
disciplinei.

Analizînd cu răspunde
re sarcinile ce-j revin co
lectivului în 1980, parti- 
cipanții la dezbateri au 
evidențiat posibilitățile 
colectivului și sprijinul de

în abataje
care au nevoie pentru a-și 
realiza planul și angaja
mentul pe acest an, plan 
ce reprezintă o creștere 
medie zilnică de peste 
1000 tone față de realiză
rile anului trecut. Măsu
rile adoptate — printre 
care amintim : asigurarea 
capacităților de produc
ție, repunerea în funcțiu
ne la sectoarele I și V 
a abatajelor care au fost 
închise, concentrarea pro
ducției pe fluxul de benzi, 
extinderea 
la sectorul 
posturilor 
în favoarea 
în cărbune, 
perfecționarea 
profesionale a 
rilor, întărirea 
vor conduce la 
în fiecare schimb a cel 
puțin 1000 tone de cărbu
ne. Pe lingă aceste mă-

• suri, colectivul minei so
licită sprijinul organelor 
locale de partid și de stat, 
al C.M.V.J. in obținerea 
unui număr mai mare de 
apartamente pentru a pu
tea stabiliza noii înca
drați în muncă, în apro
vizionarea ritmică cu 
transportoare și 
schimb pentru 
din dotare-

Din cuvîntuj 
rilor a rezultat 
unanimă a colectivului de 
a-și onora sarcinile pe a- 
cest an, avînd create (cu. 
unele excepții amintite)

Teodor RUSII

mecanizării și 
IV, reducerea 
neproductive 
celor plasate 
stabilirea și 

pregătirii 
muncito- 

disciplinei 
realizarea

a

piese de 
utilajele

vorbito- 
angajarea

(Continuare in pag. a 2-a)

Tiberiu GAGYI, 
asistent univ. — I.M-P-

DIALOG CETĂȚENESC
(IN PAGINA A 3-A)
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Pentru un transport Noi depuneri de candidaturi

Pe marginea activită
ții desfășurate și rezultate
lor obținute in 1979 de 
colectivul stației C.F.R. 
Petroșani au luat . uviu
lui. ,.. aduiiărea oamenilor 
muncii, Octavian Vrăji
torii, impiegat de mișca
re, lânii Stanca, .nstrue- ■ 
tor de stație, Dunlitru 
Ci oi?., tehnician principal, 
Ion Sirbu, șef de mane
vră, Mihai Popescu, piane" 
vra'nt, Stan Anghel, șef 
de tură, Octavian Dră
guță,. șeful stației, Ion 
Sucală, operator din 
pa?tea R.C.M., Marcel \ a- 
sitescu, revizor de mișca
re- Au fost evidențiate 
ea resurse interne acțiu
nile ce trebuie întreprin
se pentru întărirea ordi
nii si disciplinei, respec
tarea fără abateri a nor
melor de lucru și de pro
tecție a; muncii, promo
varea uncj colaborări 
Btrînse între toate ,com
partimentele, îmbunătă
țirea calității reviziilor și 
reparațiilor, la locomoti
ve- A fost criticată, • în 
mod îndreptățit, preocu
parea scăzută a factorilor 
răspunzători pentru asi
gurarea condițiilor soci
ale ale personalului de 
drum.

Pornind de la rezulta
tele bune d n anul trecut 
înregistrate la principalii 
indicatori cu excepția to
nelor expediate (la care 
cauza nerealizării se re
găsește în lipsurile din 
activitatea principalului 
beneficiar — C.M.V.J.)
s-a apreciat că și în 1930 

colectivul stației are cre
ate condiții să se situeze 
printre unitățile fruntașe 
m domeniu. De altfel, co
lectivul și-a asumat an
gajamente mobilizatoare : 
depășirea tonelor expedi
ate cu 0,2 la sută, creș
terea tonajului brut pe 
tren de marfă fiu 1 la su
tă. și reducerea staționării 
vagoanelor eu 0,1 ]a sută.

Stimulați de acțiunile 
politice desfășurate în 
campania de alegeri, de 
apropierea Zilei ceferiș
tilor, participanții s-au 
angajat să asigure în 1980 
și in continuare un trans
port feroviar operativ, efi-

Satisfacția muncii împlinite se poate citi pe chipurile brigadierului Ion 
Cojocariu și ale ortacilor luj de la mina Lonea. Foto : Ion LlCIU

(Urmare din pagina I) 

și Nicolae Birău, muncitor 
la I.M. Lonea (nr. 19) ; — 
Petru Dobre, electrician la 
I.R.E.D., și Georgeta Be- 
reș, laborantă la -Fabrica 
de mobilă (nr. 27) ; — Ni
colae Cic, tehnician, și 
Ionel Cic Ilobean, munci
tor (nr. 28) ; — Mârieta 
Popa, Adriana Preda, am
bele ' învățătoare, și Lu- 
creția Răscoleau, funcți
onară (nr- 29) ; — Dumitru 
Răscolean, muncitor, Ion 
Zgripcea, președintele co
mitetului sindicatului, șl 
Iile Tirean, subinginer, 
toți de la I.M. Lonea (nr. 
30) ; — loan Dioane, teh
nician la C.C.S.M., Viorel

Buză, tehnician auto și 
Mihai Hapciuc, pădurar 
(nr. 31).

IN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELEVI ORALE JUDEȚENE

Au fost desemnați drept 
candidați tovarășii ; — 
pentru circumscripția elec
torală județeană nr- 70 
Eugen Voicu, șef de bri
gadă, și Leon Deak, mais
tru, ambii de la mina Pe
trila ; — tovarășii Nicolae 
Boboc și Ion Baron, mi
neri la I.M. Petrila (nr. 

72 Petrila) ; tovarășii Ste
lari Szekely, Ladislau 
Toth și Iuliu lluszar, muțj-

ci tori la I.M. Lonea (nr, 
74 Petrila); — tovarășii 
Cristina Beacă, muncitoa
re la I-M, Uricani, Vicen- 
ța Păun, vînzătoare, și 
Ștefan Decebal, muncitor 
la I.M. Uri< ani (nr. 87 U- 
ricăni). v

ÎN -CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE ..'"I "■ 
MUNICIPALE

' Tovarășele Ileana Duma 
și Ileana Magher, lucră
toare în comerț (nr. 20 Pe
trila) ; — Emil Hogman, 
activist U.T.C., și Maria 

_ Nagy, profesoară (nr. 21 
Petrila) ; — tovarășul
Gavrilă David, prim-secre- 
tar al comitetului orășe
nesc de partid Petrila (nr.

22 Petrila); — Wilhelm Klei- 
bel, director I.A.C.C.V.J., 

și Alfred Hummel, jnginer 
la I.M. Dîlja (nr. 24 Pe
trila) ; — Dumitru Pă-
trășcoiu, directorul filialei 
Petroșani a Băncii Națio
nale, și Ion Pop, șef servi
ciu în C.M.V.J. (nr. 27. Pe
trila) ; — Petru Grunță, 
Constantin Cocolan și Ni
colae Grecea, muncitori la 
I.M. Lonea , (nr. 28 Petri
la) ; — tovarășele Iuliana 
Zamfir, funcționară, și 
Elvira Ionescu, lucrătoare 
în comerț (nr. 37 Imperii).

Adunările cetățenești 
pentru desemnarea can- 
didaților de deputați în 
vederea alegerilor de la 
9 Martie • prilejuiesc 
ample manifestări artis
tice, la care își dau 
concursul formațiile și 
artiști) amatori din 
Vale. Dintre spectaco
lele tematice desfășura
te cu acest prilej, de 
un succes deosebit s-a 
bucurat cel de luni, 
prezentat pe scena. Ca
sei' de cultură' a sindi-

Manifestări 
culturale

——————* *—■

operativei de a valorifica 
în mod organizat tradiția 
acestui meșteșug.

• Un pliant util, cuprin- 
zînd informații și imagini, 
ne oferă Muzeul mineritu
lui din Petroșani la intra
rea în acest așezămînt de 
cultură și istorie. Pliantul 
contribuie la popularizarea 
mutațiilor profunde petre
cute în minerit, mâi cu 
seamă Ca efect al mecani
zării și modernizării mi
nelor.

catelor din Petroșani, 
de formațiile artistice 
ale acestui așezămînt 
cultural. La Petrila, pe 
scenele clubului mun
citoresc șl la mină și-au 
exprimat bucuria parti
cipării la actul politic 
de o deosebită impor
tanță a părinților lor, 
elevi; Școlii generale 
nr. 6, prin recitalurile 
de muzică ușoară și 
folk, în vreme ce co
legii lor de la Școala 
generală nr. 5 au pre
zentat, luni și marți, 
pentru cetățenii pre- 
zenți la adunările de la 
preparația din Petrila 
și din școală, montajul 
literar «Votez cu țara". 
Membrii orchestrei de 
muzică populară a clu
bului sindicatelor din 
Vulcan au prezentat un 
frumos buchet de me
lodii populare.

Principalele căi La I. M. Bârbăteni
(Urmare din pagina I) 

condițiile de bază în a- 
cesț scop.

In cadrul dezbaterilor, 
șeful de brigadă losif 
Uiamoa s-a angajat să dea 
peste plan i 000 tone- de 
cărbune ; ing. Grigore 
Grăjdan, șeful sectorului 
111, a spus 1 „Vom avea 
permanent în exploatare 
trei complexe mecaniza- 
te cu randamente mereu' 
sporite. Solicităm" însă ă- 
j'utor în eOmpietăi'eâ bri
găzilor cil noi efective și 
asigurarea de aparta'men-' 
te pentru oamenii nou 
încadrați". Ludovic Re- 
paș, miner, șef de briga
dă la sectorul V : „Briga-' 
da noastră în anul 1979 
s-a confruntat cu o serie 
de greutăți. In acest ari, 
ea răspuns' la chemarea 
lansată de brigada lui.'Io-" 
sil Clamhă vom da peste 
plan 400 tone de cărbu
ne". Irig. Ștefan Robu, șe
ful sectorumi II : „Avem 
asigurată linia de front. 
Putem să dăm peste plan 
în acest an 2 000 tone de 
cărbune și Vrem să sta
bilizăm 20 de muncitori". 
Ing. Petre Bălănes- 
cu, șeful sectorului VI, 
investiții: „Dotarea teh
nică de care dispunem și 
care ne este promisă va 
asigura realizarea planu
lui de deschideri și pregă
tiri, punerea în funcțiu
ne, la termen a unor : lu
crări de marc importan
ță pentru evacuarea căr
bunelui". Petre Corobea, 
maistru minier, șef de 
brigadă, secitorul XII, ex

ploatează un complex me
canizat de producție ro
mânească : „Vom realiza 
planul lună de lună. Vom 
omogeniza brigada .și vom 
califică oameni. Dorim 
sprijin concret și recepti
vitate din partea cadrelor 
de conducere". Ing. 'Gheor
ghe Fcler, directorul mi
nei Sarcinile pe acest 
an sînt mobilizatoare, dar 
stă în puterea, colectivu
lui să le realizeze. Sin
gura cale de îndeplinire a. 
planulu; pe acest an' este 
mecanizarea și dirijarea 
efectivelor spre abataje. 
Vom acționa pentru schim
barea concepției oamenilor 
față de mecanizare, pen
tru calificarea I și polica
lificarea unui număr cît
mai mare de miner; și

electrolăcătuși.. Vom avea 
permanent . în funcțiune 
cinci complexe. Problema 
aprovizionării locurilor de 
muncă, ceea ce -depinde 
de noi, o vom rezolva, iar 
C.M.V.J. ne-a asigurat de 
sprijin. în această direcție.’ 
Solicităm- sprijin - pentru 
completarea efectivelor la 
mina noastră și construi
rea- de apartamente pfci- 
tru a asigura muncitori
lor întreprinderii noastre 
condiții optime de locuit".

Din dezbateri a reieșit 
eu pregnanță faptul că, 
colectivul de la Lonea es
te hotărît să se înscrie 
pe linia realizării sarci
nilor la prod ii,-ția de căr
bune, cerință : i din 
documentele adoptate de 
Congresul al XII : -a al 
P.C.R. pentru dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

prece- 
soluții

Desfășurată într-o at
mosferă de profundă an
gajare patriotică, muncito
rească, generată de atmos
fera de emulație ce prece
de alegerile de deputați în 
M.A.N. și consiliile popu
lare, adunarea , reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la mina Bărbăteni a 
făcut .o analiză exigentă, 
evidențiind rezultatele po
zitive: ale anului 
dent, formulînd 
menite să înlăture anumi
te greutăți, să deschidă 
calea spre succese mereu 
mai frumoase. '

•Minerii de ld Bărbăteni 
nu s-au rezumat în discu
țiile lor numai la cauzele 
care au condus la nerea- 
lizările anului 1979, ci și-au 
făcut și o ascuțită autocri
tică, ău venit cu propu
neri care vizează în mod 
direct realiziarea exempla
ră aî sarcinilor de plan. în 
calitatea lor. de proprie
tari ai mijloacelor de pro
ducție, de producători și 
beneficiari ai bunurilor 
materiale, participanții la 
dezbateri au subliniat în 
cuvîntul lor că dispun de . 
însemnate posibilități pen
tru a obține în acest an 
rezultate superioare în ex
tracția cărbunelui. Unul 
dintre obiectivele impor
tante la care s-au referit 
pe larg în mod critic și 
autocritic este productivi
tatea muncii precum și 
întărirea ordinii și disci
plinei, activități care, în 
anul trecut, nu au fost la 

nivelul cerințelor.
„Nouă, șefilor de briga

dă ne revine o sarcină de
osebită, aceea de a ne o- 

răs- 
organizarea 

muncă, de a 
mai bine ăc- 
abataj" — a

cupa cu mai multă 
pundere de 
locurilor de 
coordona cît 

din 
cuvîntul său cu- 
brigadier Mihai 

Vorbitorul a ex-

tivitatea 
spus în 
noscutul 
Covaci.

ANGAJAMERTUL COLECTIVULUI
• Depășirea planului la producția de cărbune 

cocsificabil cu 2000 tone • Depășirea indicatorului 
producție globală cu 060 mii lei • Creșterea produc
tivității muncii cu 0,2 la sută față de nivelul pla
nificat • Realizarea peste preveder; a 50 ml lucrări 
de investiții și 100 ml lucrări de pregătiri • Redu
cerea cheltuielilor materia le cu 1,5 lei pe tona de 
cărbune • Economisirea a 100 000 kWh energie elec
trică, 50 tcc și 200 mc material lemnos.

primat în continuare an
gajamentul ortacilor cu 
care lucrează de a da pes
te plan in luna februarie 
a c. 1000 tone cărbune. Un 
alt șef de brigadă, mine
rul Nicolae Oprea a for
mulat cerința de a stabili
za oamenii pe formații de 
lucru, de a se acordă o 
atenție ma; mare mecăni- 
zării 
terăn, 
celași
peste prevederi 300 tone 
cărbune. Minerul Ion Pin- 
tecan, șef de brigadă 
sectorul II propunea „să 
se organizeze acțiuni de 
scoatere a fierului vechi 
din subteran". La rîndul 

lucrărilor din sub- 
angajîndu-se în a- 

tirnp să extragă

la

său Constantin Cazan, se
cretarul comitetului U.T.C. 
p'c mină, vorbea despre bri
gada de tineret condusă de 
Tomolea Pompei, brigadă 
care are extrase peste 
plan, la zi, 200 tone căr
bune.

în adunarea generală 
s-a formulat cerința unei 
aprovizionări ritmice a 
tuturor brigăzilor cu pie

se de schimb și materiale. 
Lega; de aceasta s-a so
licitat sprijinul combinatu
lui și ministerului în asi
gurarea unor, piese și 
subansamble, în finaliza
rea la termen a unor lu
crări pe care trebuie să 
le execute LC-M.M. Parti- . 
cipanții la dezbateri, Stan 
Iureș, Francise Cherecheș, 
Gheorghe Tîmplărescu, Te
odor Popa, Gheorghe Mo- 
rbie, Nicola Zgura, Marcel 
Tomoiu și alții s-au refe
rit în cuvîntul lor la ne
cesitatea întăririi ordinii 
și disciplinei, la folosirea 
rațională a utilajelor și 
timpului de luerti, la va
lorificarea superioară a e- 

nergiej și combustibilului, 
la îmbunătățirea asisten
ței tehnice pe schimburi, 
precum și la calitatea re
viziilor și reparațiilor, re
surse însemnate pentru 
sporirea producției de căr
bune.

Vorbitorii au subliniat, 
de asemenea, necesitatea 
folosirii eficiente a forței 
de muncă, precum și a re
partizării unui modic la 
I.M. Bărbăteni, în vederea 
acordării operative a asis
tenței medicale pentru mi
nerii de aici, Semnificativ 
de menționat că discuțiile 
au cuprins toate sferele de 
activitate, făcîndu-se se
parat pentru fiecare do
meniu, propuneri prețioa
se în vederea obținerii în 
acest air a unor rezultate 
remarcabile.

Prin măsurile adoptate, 
prin propunerile, făcute, 
forumul autoconducerii 
muncitorești de la Bărbă
teni, a constituit punctul,, 
de plecare către obținerea 
în 1930, ultimul an al cin
cinalului, a unor rezultate 
mai bune în activitatea de 
extracție. Adunarea gene
rală a mai scos în, eviden
ță dorința oamenilor mun
cii de aici de a se situa 
în acest an printre colec
tivele fruntașe ale Văii 
Jiului, de a traduce în via
ță obiectivele Congresului 
al XII-lea al partidului, 
dînd țării cărbune cocsifi
cabil tot mai mult și mai 
bun. .

Constantin GRAURE

I
l • Elevii Școlii generale 

| nr. 7 din cartierul Aero- 
port — Petroșani, au colec-

» tat și predat marți, 12

I februarie,la D.C.A. o can
titate de 300 kg. hîrtie.

I* O preocupare constan
tă, în comerțul alimentar

I 'și de alimentație publică 
din petroșani, este desti-

| nată educării cadrelor. O 

primă dezbatere educativă 
a avut loc luni cu aproxi
mativ jumătate din perso
nalul unităților Astăzi va 
avea loc tea de a doua 
dezbatere', antrcnînd ast
fel întregul personal ' la 
efortul de' îmbunătățire a 
calității servirii populației.

• La Banița, cooperativa 
„Unirea", din Petroșani a 
deschis la începutul . lunii 
o nouă unitate profilată pe 
lucrări de blănărie-co.joeă- 
rie. Este bună inițiativa co

• Prin contribuția cetă
țenilor și prin muncă pa
triotică, Cîmpu lui Neag 
va dispune în acest an de 
un așezămînt. cultural co
respunzător. Tot de pe ra
za orașului Uricani aflăm 
că au început lucrările la 
viitoarea școală cu 24 săli 
de clasă, din cartierul Bu
cură, r

• Mai m.ulți turiști suge
rează conducerii A.U<.T.L 
Petroșani să asigure echi

pament adecvat (uniformă 
de lucru și de- protecție) 
personalului muncitor care 
deservește Teleseacnui din 
Paring, Ne asociem propu
nerii și o susținem pe a- 
ceastă cale, eu speranța 
că va fi înfăptuită încă din 
acest sezon. ■

• Casa de cultură din 
Petroșani găzduiește o ex
poziție foto din domeniul 
speologiei, organizată cu 
sprijinul filialei B.T.T. 
Participă cu exponate 

foarte expresive numeroa- ( 
se cercuri din țară. Re- I 
comandăm expoziția pen- ’ 
tru reușita deosebită a i- I 
maginilor realizate din pa- ( 
siunea de a cunoaște și II 
populariza frumusețile as- • 
cunse ale naturii.

Rubrică realizată de .
Ion MUSTAȚA f

1
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Salubrizarea orașului
reclamă intensificarea preocupării edililor și cetățenilor

Din scrisorile sosite la redacție

Marți, 12 februarie a.e., am parcurs o parte 
străzile Petroșaniului. In obiectiv am avut o temă 
venită acută odată cu topirea zăpezii — curățenia. Ce 
aspecte am întîlnit? Fac edilii și cetățenii tot ce e ne
cesar, toț ce pot face pentru menținerea stării de igie
nă ? Răspunsul, în cele ce urmează.

dfn 
de-

ÎN PETROȘANI NU SE POT 
SPALA TROTUARELE ?

Pe strada Aviatorilor, la 
marele magazin alimentar 
nr. 22, la blocurile 22 și 
20, Ia colțul incintei Școlii 
generale nr. 5 și" lingă 
brutăria de pe strada Oi- 
tuz, în cartierul Carpați — 
străzile Petru Maior, 13 
Septembrie, Vilelor, 9 Mai 
—, precum și pe 23 Au
gust, Enăchiță Văcărescu 
și altele, zone în care re
ziduurile se depun în re- 
cipienți speciali, iar trans
portul acestora este meca
nizat, am putut vedea nu
meroase containere recent 
golite, iar locurile, unde 
ele se află amplasate, cura
te, semn că atît edilii cît 
și cetățenii își onoraseră o- 
bligațiile privind salubri
zarea. Edilii și cetățenii, 
deoarece primii sînt da
tori să transporte la timp, 
conform graficului, contai
nerele pline, iar cetățenii 
să curețe ori de cile ori 
este necesar platformele pe 
care se află recipienții. 
beci, se poate t

curat... murdar
Pe același itinerar, mai 

precis la blocul 26 A și la 
turnul cu magazine la par
ter din strada Aviatorilor, 
dar mai ales in strada Sa
turn, lîngă microcen trala 
termică nr 7, pe strada 
Independenței — în jurul 
containerelor amplasate în 
preajma blocului din capă
tul străzii, lîngă Școala ge
nerală nr. 6 și lîngă maga
zinul alimentar —, pe stra
da Păcii și în preajma 
complexului comercial Pa- 
rîngul dăinuia o (puțin 
spus) inacceptabilă imagi
ne. Alături de containere

SE AȘTEAPTA O 
SOLUȚIE - OPERATIVA
Printre realizările din 

ultimul an din orașul Pe
trii» se numără și blo
cul nr. 31 de pe strada 
Republicii din apropierea 
clubului sindicatelor. La 
parterul blocului respec
tiv se află magazine și u- 
nități de prestații de ser
vicii către populație. Tot 
în apropierea, clubului 
află 
C.E.C. 
tru. 
însă

alte soluții pentru a mu
ta agenția C.E.C. intr-un 
local corespunzător.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

E VORBA DE OMENIE
Era în ziua de 6 februa

rie, ora 14,15. Autobuzul 
31 IID 6338 de pe ruta. Pe
troșani — Lonea a oprit 
în stația unde urcă sau 
coboară cei' ce lucrează la 
I.M. Petrila. Deoarece era 
primul autobuz pe acest 
traseu, în decurs de 20 de 
minute, în stație s-a a- 
dunat lume multă. Printre 
cei ce doreau să urce era 
și o femeie mai în vîrstă. 
Pentru a evita înghesuiala 
de la ușile din spate și 
cea din mijloc, femeia a 
apelat la. bunăvoința șofe
rului să-i permită să urce 
prin față. Dar zadarnic. 
Au încercat și cîțiva călă
tori din autobuz să-l în
duplece dar tot fără re
zultat. Am scris aceste 
rînduri revoltat de atitudi
nea șoferului care putea, să 
dea dovadă de Omenie și 
înțelegere.

Marin FIRONȚA, 
Lonea

CUM S-O FI
RECEPȚIONAT BLOCUL?

Blocul A 4 de pe stra- 
-da Viitorului din Lupeni 
a fost dat în folosință 
spre sfîrșitul lunii decem
brie anul trecut. Locuim . 
în apartamente moderne 
și confortabile, dar aproa
pe o lună n-am avut cu
rent electric. Apelînd la 
tovarășul Titel Bălsoiu, 
lucrător !a E.G.C.L. Lu
peni, problema curentului 
electric a fost rezolvată.

Avem însă un alt nea
juns ce credeam că se poa
te remedia în mod opera
tiv. E vorba de montarea 
mînerelor ușilor de la in
trare. Dacă cineva împin
ge ușa mai tare, nu mai 
poți intra în bloc și este 
neplăcut, cînd vii noaptea 
din șut, să scoli pe cei
lalți locatari strigînd să ți 
se deschidă ușa. Deși pare 
o problemă minoră,- se 
pune însă totuși întreba,- 
rea : cum s-a recepționat 
blocul și cînd Se vor pune 
clanțe la uși ?

Locatarii blocului A4 
strada Viitorului Lupeni

După cum se știe, întrea
ga activitate de gospodărie 
comunală este coordonată, 
la nivel județean, de o sin
gură conducere, cea a 
G.I.G.C.L. Cu toate acestea, 
modul în care unitățile lo
cale ale grupului, în speță 
cea din Petroșani, asigură 
salubrizarea localităților 
respective, este foarte di
ferit. Cetățenii din muni
cipiul nostru au văzut că 
în anumite situații străzile 
orașului Deva, spre exem
plu, sînt spălate cu 
In.orașul Petroșani 
rui grad ridicat de 
re .este ecunoscut 
străzile căruia au fost îm
prăștiate în. perioada de 

. înzăpezire mari cantități de 
materiale antiderapante 
(nisip și zgură), nu se pot 
spăla < u apă străzile și 
trotuarele? La cauzele 
menționate ce conduc la 
murdărirea orașului (exem
plificăm cu străzile Repu
blicii, Cloșca, I.B. Deleanu, 
V. Roaită, 23 August ș.a.) 
se adaugă împrăștierea de 

„__ __ pămînt de către mașinile
depună rozi- ce servesc . șantierele, fapt 

pe care l-am mai consem
nat, dar atît conducerile unor 

. șantiere cît și compartimen
tul de circulație al miliției 
nu fac dovada măsurilor 
ferme ce se impun. Prin
tre punctele din oraș care 
reclamă spălarea cu apă 
se numără Piața Victoriei, 
trotuarele și porțiunile cen
trale ale străzii Republicii, 
spațiile asfaltate din fața 
easel de cultură, comple
xului de magazine I-Iermes, 
magazinului alimentar nr.
22, cinematografului U- 

nirea din cartierul Aero
port și altele.

goale ori umplute pe jumă
tate se puteau vedea re
ziduuri împrăștiate, platfor
mele respective constituind 
adevărate focare de infec
ție periculoase pentru să
nătatea oamenilor, un ade
vărat rai pentru cîinîi și 
porcii care continuă să bîn- 
tuie nestingheriți în car
tier. De vină în astfel de 
cazuri sînt cetățenii. O i- 
magine... curat murdară pe 
care credem că nimeni nu ‘, 
dorește să o întîlnească în

La ordinea zilei
orașul nostru. Pentru a- 

ceasta este necesar ca atît 
în Petroșani, cît și în ce
lelalte localități, sectoarele 
de salubrizare ale E.G.C.L. 
să efectueze schirnbarea la 
timp a containerelor, iar 
cetățenii să • c ..
duurile numai în acești 
recipienți, să nu procedeze, 
ei ori copiii trimiși cu res
turi din-locuințe la depu
nerea acestora direct pe 
platformele containerelor. 
Atunci cînd greșit și cu 
urmările cunoscute se pro
cedează totuși în acest mod 
din cauza neridicării la 
timp a containerelor, revi
ne oamenilor de la salu- 
bwtato obligația să curețe 
platformele recipienților. 
asigurînd în permanență 
starea de igienă în cartie
re, pe străzi. Subliniem în
să încă o dată că obligația 
de a curăța.
containerelor 
țenilor.

platformele 
revine cetă-

apă. 
al că- 
polua- 
și pe

Iată de ce considerăm 
că este necesar ca sec
torul de salubrizare ai 
E.G.C.L., cu sprijinul 
noii unități de mijloace 
de transport speciale 
create în cadrul I.G.C.L. 
Petroșani să intensifice 
acțiunile de îndepărtare 
a rămășițelor de gheață 
și zgură de pe străzile 
și trotuarele municipiu
lui, să dovedească mai 
multă inițiativă în ac
țiunea de salubrizare a 
localităților.

t. țațarca

Asta-i firea lui, nătingă, 
După cum toți pot să 

vadă ! 
ce-aruncă 

lingă, 
gunoiu-n 

ladă—!

Tata-11 (imp

arunc

<

î

înainte de a pune pro
blema folosirii corecte 
sau nu a termenului 
EXTRAORDINAR să' 
reamintim una din de
finițiile pe care i le dă 
dicționarul de neolo
gisme. ' EXTRAORDI
NARY) — cu totul deo
sebit, ieșit din comun, 
neobișnuit. Avînd aceste 
sensuri, să vedem cum 
și cînd este folosit co
rect și cînd nu. Dăm cî
teva exemple:

— Știi, se găsesc ouă 
la toate alimentarele, și 
chiar la magazinele de 
legume și fructe.

— EXTRAORDINAR!
Este corectă folosirea 

acest caz? 
mai corect

un singur ou.
— EXTRAORDINAR, 

nu se poate ! (de fapt se 
poate — n.a.)

Un a't exemplu.
Soțul vine acasă 

radiind de bucurie, 
spune soției : „
mea, 
nici nu mai sperai — droj
die de bere", „EXTRAOR
DINAR !", exclamă soția, 
fericită. Dar și eu am 
pentru tine o surpriză — 
„Am găsit chibrituri". 
„EXTRAORDINAR !“, ex
clamă el 
uimit.

Și,. ' 
îi 

‘ soției : „Draga
ți-am adus ceva ce

de data aceasta

★
vecine șușotesc

termenului în 
Sau ar li fost 
astfel :

— Degeaba încauți,
tot orașul n-ai să găsești

t
***AAAA*JUO

DoUă
în ușa blocului :
.. — Să știi tu că Popeas
ca are un „ce" al ei, așa 
ceva... EXTRAORDINAR. 
A făcut rost de trei bor
cane de iaurt după ora

se 
și unica agenție 

din orașul 
Unitatea se 
într-o clădire

nos- 
află 
ve

che cu tavanul atît de de
teriorat, îneît este impro
prie scopului pentru care 
este destinată.. Știm că și 
această agenție C.E.C.. vă-7 
fi mutată, pînă la urmă 
într-un spațiu corespunză
tor, dai- acest lucru se ce
re a fi rezolvat mai ope
rativ. Spre exemplu,. prin
tre- unitățile de servire de 
la- parterul blocului 31 se 
află unitatea de comenzi 
pentru mobilă 
o adevărată 
spațiu. Am dat 
exemplu, deși

unde este 
risipă de 
doar acest 
există și

Răspundem cititorilor
AURELIA ȘIPOȘI. Lu- 

peni: Prin recăsătorire,
nu ați pierdut dreptul la 
alocația de stat pentru co
pil. Pentru a vi-1 menține, 
după schimbarea numelui, 
adresați-vă Judecătoriei 
din Petroșani.

IO AN BOJINEȘCU, Vul
can: Am analizat cele se
sizate de dv. la secția fi
nanciară a Consiliului 
popular orășenesg, încurcă
tura neplăcută care 
produs se datorește 
lui că nu ați plătit 
buția casierei din 
rul în care locuiți 
evidența căreia ați

s-a 
faptu- 
contri- 
cartie- 
și în 
apărut 

ca debitor. Am primit a- 
sigurări că în viitor vor fi 
verificate cu toată atenția 
înștiințările de plată îna
inte de a fi trimise debi
torilor.

DOINA PIRVULESCU, 
Lupeni: Numai după ab
solvirea a 8 clase de școa
lă generală puteți să vă 
'realizați dorința. După ab
solvirea acestora, " ”
amănunte cereți 
la' Centrul militar 
troșani.

ioan vîlcea,; , 
șani; Inventarele in uni
tățile comerciale nu 
anunțate dinainte, 
șeful de magazin nu

se lactate au fost mai rar 
găsite în ultimul timp in 
rețeaua comercială din 
lipsă de materie primă la 
F.P.L. Livezeni. Au fost 
stabilite măsuri pentru 
asigurarea materiei prime 
și de la furnizori din alte 
județe. Deci, în curînd, în 
magazine va reapare 
cantitățile cerute și 
dulce.

CORNEL COȘTEA, 
câni: In rețeaua de 
vicii a Văii Jiului nu _ 
tă nici o unitate speciali
zată în executarea de re
parații pentru magneto- 
foane. Puteți să vă adre
sați unui bun specialist._ din 
cadrul atelierelor de repa
rații radio și TA’, ale co-

în 
cașul

Uri- 
ser- 

exis-

Semne de

pentfu 
lămuriri 
din Pe-

Petro-

sînt 
Deci, 

.... avea 
de unde să știe că în după- 
amiaza respectivă va avea 
inventar. De aici explicația 
nemulțumirii dv.

T. PREDESCU, Lupeni: 
Cașul dulce și alte produ-

!
F c

I

I

Sau >
— Vezi automobilul

8 dimineața. Cum o fi 
■ reușit? îți spun eu, si
gur are ceva EXTRAOR
DINAR. P "
ce ? 1

★
Cu sufletul la gură Gi-*  

gel, care abia ajungea la 
discul telefonului public, 
îi spunea mamei sale, gî- 
fîind : „Mămico, vreau 
să-ți spun ceva EXTRA
ORDINAR. La magazinul 
din colț au adus Tix“.

Am putea, continua și 
cu alte exemple, cum ar 
fi ■

— Ai auzit, azi dimi
neață a anunțat la radio 
că o nouă navă spațială specialiștii din domeniul 
cu oamenj la bord se în
dreaptă spre Lună.

— Banalități amice, ni
mic EXTRAORDINAR. 
S-a mai întâmplat și 
altădată.

Dar nu știu

l
ro- • 

șu ? Nu consumă decît 3 i 
litri de benzină la 100 î

(■■■■■' 
E 
< 
I 

!

km.
— Fleacuri. Ce, asta-i 

ceva EXTRAORDINAR? 
Eu am văzut unul care 
mergea cu apă.

— Și vrei să spui că și 
asta-i EXTRAORDINAR? 
Ej bine, eu am văzut u- 
nul care mergea cu nimic.

— Atunci ce-i EXTRA
ORDINAR ?

întrebarea este adre
sată numai unei anumite 
categorii de specialiști,

comerțului. Singurii care 
pot da un răspuns co
rect, complet și concret 
devenind astfel de-a 
dreptul .extraordinari.

Tudor MUNTEANU

S

î

de-

CIND VA FI 
TERMINATA 
LUCRAREA?

Ca urmare a unor
fecțiuni ja rețeaua de 
conducte pentru termofi- 
care și apă potabilă in 
subsolurile blocurilor 5, 
6, F, K, J și O din car
tierul „Sohodol" — Paro- 
șeni s-a adunat multă 
apă. Sesizînd acest nea
juns-, asociaț:a locatarilor 
din career s-a adresat 
secției apă-caaal «lin Vul
can. Aceasta și-a luat o- 
bligația de a începe lu
crări de reparații încă 
din 15 august 1979. Lu
crările au început cu în
târziere, abia la 1 octom
brie, nefiind încheiate 
nici în prezent. Pe bună 
dreptate, nemulțumiți de 
ritmul de lucru, locatarii 
întreabă și pe această ca
le conducerea secției din 
Vulcan a E.G.C.L, pe cînd 
terminarea lucrării?
fără amînAri nu Se

POATE?
Cetățeanul Marian Tur

co din cartierul 8 Mar
tie — Petrila a solicitat 
secției E.G.C.L. să-i înlo
cuiască parchetul și so
bele din apartament. Ce
rerea i-a fost aprobată 
încă din 4 martie 1978. 
Dar lucrarea n-a fost e- 
xecutată. Omul a primit 
doar... termene amînate 
de la o lună la alta. In 
26 octombrie 1979, tova
rășul Iacob Chioreanu,

operației meșteșugărești.
M. A. și GH. N., Petro

șani: Sesizarea pe care 
ne-ați trimis-o s-a dovedit 
a fi întemeiată. Pentru a- 
bateri repetate și neres- 
pectarea normelor generale 
de comerț, gestionara Ma
rina Gherase de la cofe
tăria în cauză a fost sanc
ționată cu o penalizare de 
10 la sută din retribuție și 
schimbată, din funcție.

TRIFON PUȘCA, I.M 
Dîlja: Analizînd cele sesi
zate de comitetul de partid 
al minei s-a ajuns la con
cluzia că ele corespund a- 
devărului. Măsurile de na
tură disciplinară Ie soco
tim utile și eficiente p<m- 
tru ca asemenea situații 
să nu se mai repete.'

întrebare
I

I
trila, i-a spus să se pre
gătească „fiindcă, mîine 
voi trimite sobarul". Pen
tru a ușura munca soba- 
rului, cetățeanul M.Ț. și-a 
demontat singur sobele. 
Dar sobarul n-a mai ve- ; 
nit, fiindcă tovarășul 
Chioreanu... plecase in 
concediu de odihnă. Abia 
mai tîrziu cetățeanul a 
aflat că trebuie să mai 
aștepte pînă la începerea 
reparării sobelor, deoare
ce la secția E.G.C.L. nu 
se găsesc cable... Doar 
în urmă cu cîteva zile i 
s-au reparat sobele.

De ce nu i s-a spus Ia 
început omului că nu i se 
poate executa imediat lu
crarea? Fără amînări nu 
se poate?

CINE LE PUNE IN 
FUNCȚIUNE?.:;.

La unitatea de cojocă- 
rie-blănărie a cooperati
vei „Unirea" Petroșani 
există de mai bine de un 
an și jumătate cîteva u- 
tilaje de mare producti- 

fost 
Zac 

ce 
serviciile atelierului sînt 
mult solicitate de clienți. 
Amortismentele însă se 
plătesc în mod regulat...

Cine intervine, la nive
lul conducerii cooperati- 
vei, pentru a asigura in
trarea acestor utilaje în 
circuitul producției ? Ar 

fi atît în interesul coope
ratorilor’ meșteșugari cît 
și al clienților !

V. S. FENEȘANU

a

vitale care nu au 
puse în funcțiune, 
nefolosite, in timp

I

I 
I
I 
!
I
I
I
I
I
I
i
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Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Republica Populară Bulgaria

(Urmaw din pas D

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit miercuri 
dimineața la ora 10,15 în 
municipiul Giurgiu, unde 
sînt întîmpinați de repre
zentanții organelor locale 
de partid și de stat și sînt 
salutați cu deosebită însu
flețire, cu puternice apla
uze și îndelung; ovații de 
mii de oameni ai muncii.

Un grup de tineri și 
pionieri oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

Cei prezenți scandează 
cu putere numele partidu
lui și al secretarului său 
general, exprimîndu-și și 
cu acest prilej atașamen
tul profund față de poli
tica partidului de dezvol
tare rapidă și multilatera
lă a patriei noastre socia
liste. de sporire continuă 
a bunăstării poporului 
nostru, față de acțiunile 
menite să contribuie la 
statornicirea unui climat 
de pace, colaborare și 
înțelegere în lume.

Coloana oficială s-a în
dreptat apoi spre punctul 
de frontieră Giurgiu-Ruse.

Ea sosirea la punctul de 
frontieră Ruse, unde a 
avut loc primirea oficială 

a înalților oaspeți români, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîm
pinați de tovarășul Todor 
Jivkov.

în întîmpinare au venit, 
de asemenea, tovarășii 
Ludmila Jivkova, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P-C. Bulgar, președinta 
Comitetului pentru Cultu
ră, alte persoane oficiale 
bulgare.

T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov își string cu 
căldură mîinile, se îmbră-

Sosirea
țișează cu prietenie. Tova
rășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Ludmila Jivkova 
își string, la rîndul lor, 

mîinile cu prietenie. Se
cretarul general al parti
dului nostru prezintă per
soanele oficiale care îl 
însoțesc în vizita în R.P. 
Bulgaria.

O gardă militară a pre
zentat onorul și au fost 
intonate imnurile de stat 
ale . Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Dînd glas sentimentelor 
de deplină aprobare față 
de noua întîlnfre dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
numeroși oameni ai mun
cii români și bulgari, a- 
flați aici, aclamă și ova
ționează îndelung pentru 
cei doi conducători de 
partid și de stat, pentru 
prietenia trainică dintre 
cele două țări și popoare. 
Se flutură stegulețe cu tri
colorul românesc și culo
rile drapelului bulgar, se 
scandează, în limbile ro
mână și bulgară. „Prietenie 
veșnică", „Vecina drujba".

Ceremonia, oficială se în
cheie prin defilarea gărzii 
de onoare.

Tovarășii . Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Ludmila Jiv
kova, celelalte persoane o- 
ficiale române și bulgare 
părăsesc punctul’ de fron
tieră, îndreptîndu-se spre 
orașul Ruse.

Imediat după sosire, a 
fost vizitată unitatea din 
Ruse a întreprinderii co
mune pentru construcții 
de mașini și utilaje gre
le Giurgiu-Ruse, un im
portant obiectiv economic, 
de mare însemnătate în ca_ 
drul operei de_ edificare 
a socialismului în ambele 
țări vecine și prietene, ca
re constituie o nouă ex-

1 a Ruse
presie a bunelor 'relații de 
colaborare economică sta
tornicite între România și 
Bulgaria, materializînd o 
formă superioară de co
operare în domeniul indus
trial.

Mii de constructori, lu
crători ai șantierelor de 
pe malurile Dunării au sa
lutat cu entuziasm și bucurie 
sosirea celor doi conducă
tori de partid și de stat, 
exprimînd marea satisfacție 
de a-i primi aici, în locul 
unde se materializează co
laborarea frățească dintre 
popoarele român și bul
gar. Este vizitată prima 
secție a combinatului da
tă în folosință — cea de 
sculărie și reparații a com
binatului. Sînt înfățișate 
mașini și utilaje de înaltă 
precizie care sînt mînuite 
cu competență de munci
tori, în majoritate tineri. 
Pe multe dintre ele se poa
te citi „Fabricat în Româ
nia".

Ia sala de consiliu sînt 
prezente, în fața unor 
machete și grafice, date 
privind activitatea de an
samblu a combinatului, 
stadiul realizării investi
țiilor și numeroase date pri
vind colaborarea cu partea 
română.

S-a -arătat, în acest ca
dru, că unitatea va fi ti
na dintre cele mai mari ale 
Bulgariei.

Apreciind rezultatele ob
ținute de muncitorii bul
gari. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea conlucrării strîn- 
se dintre cele două părți 
ale întreprinderii comune, a 
accelerării ritmurilor de 
construcție și de dare în 
folosință a secțiilor pentru 
c.a producția să înceapă 
cît mai curînd la capaci
tățile proiectate.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat căi- 

duro.s pe constructorii bul
gari și le-a urat noi succese 
în respectarea și devansarea 
termenelor de dare în func
țiune a tuturor unităților 
combinatului.

După vizita la uzină, 
înalții oaspeți români sînt 
însoțiți de gazde spre re
ședința ce le-a fost rezer
vată. în orașul Ruse.

La intrarea în oraș mii 
de oameni ai muncii au ve
nit în întîmpinarea înal
ților oaspeți români. Ră
sună ovații puternice, a- 
plauze îndelungate, se 
scandează din mii de.piep
turi „Jivkov-Ceaușescu", se 
aclamă pentru prietenia 
trainică dintre cele două 
popoare vecine. Prima
rul orașului Ruse, Kercio 
Djambazov, înaintea în
ceperii acestei noi și sem
nificative vizite a adresat 
un călduros salut de bun 
sosit înalților oaspeți ro
mâni.

In centrul orașului, în 
piața 9 Septembrie, cei doi 
conducători de partid și 
de stat sînt salutați de o 
mare mulțime de cetățeni. 
Un grup de tineri șt tine
re, în frumoasele costume 
locale, invită pe înalții oas
peți să guste din plinea a- 
cestor locuri, din ploștile 
cu vin. Are loc apoi o în
suflețită horă lq care sînt 
invitați să ia parte și .to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și tova
rășii Todor Jivkov și Lud- 
mila Jivkova.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jiv
kov, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte per
soane, oficiale române și 
bulgare s-au îndreptat a- 
poi spre modernul com
plex turistic Riga, reșe
dința ce le-a.fost rezervată 
pe timpul șederii în orașul 
Ruse.

începerea convorbirilor de lucru
Miercuri, 13 februarie, 

au început, la sediul Con
siliului popular al munici
piului Ruse, convorbirile 
de lucru dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovară
șul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia.

La convorbiri participă 
membrii celor două dele
gații.

In cadrul convorbirilor to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov s-au in
format reciproc despre 
mersul construcției socia
liste în Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Bulgaria, despre 
preocupările celor două 
țări și partide privind în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIT-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân și. resnectiv. Con
gresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Bulgar.

A fost, de asemenea, e- 
xaminăt stadiul dezvoltării 
relațiilor româno-bulgare, 
precum și modul în care 
se realizează înțelegerile 
convenite cu prilejul în- 
tîlnirîlor de la Voden și 
Sinaia din anul trecut.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au cons
tatat cu satisfacție că re-

Dineu
Miercuri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republici; Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la 
un dineu oficial oferit în 
onoarea lor, de tovarășul 

lațiile româno-bulgare au 
cunoscut în continuare o 
evoluție pozitivă, că rapor
turile de prietenie și bu
nă vecinătate, de colaborare 
și solidaritate dintre Româ
nia și Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist .Român 
și Partidul Comunist Bul
gar. se întăresc permanent, 
în folosul ambelor țări și 
popoare, aț cauzei socialis
mului, progresului și pă
cii în lume.

De ambele părți s-a ex
primat hotărîrea de a acțio
na pentru amplificarea și 
îmbogățirea acestor relații, 
pentru intensificarea și a- 
profundarea colaborării și 
cooperării economice româ
no-bulgare, prin punerea 
mai intensă în valoare a 
posibilităților pe care le o- 
feră economiile în conti
nuă dezvoltare ale celor 
două țări.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atniosferă de 
caldă prietenie și înțelege
re tovărășească.

★
Tot miercuri după-amia- 

ză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 
Bulgaria, au continuat 
schimbul de păreri, la 
complexul Riga, reședința 
rezervată la Ruse oaspeți
lor români.

oficial
Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al Partidulu; Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria-

Au luat parte persoane
le oficiale române și bul
gare.

PE SCURT PE SCURT
PREȘEDINTELE Sta

telor Unite Mexicane, Jo
se Lopez Portillo, a primit 
pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Me
xic, Dumitru C. Mihail.

LUIND CUVÎNTUL în

fața membrilor. Senatului, 
cu prilejul prezentării 
proiectulu; de buget al- 
Ministerului de Externe, 
șeful diplomației turce, 
Hayrettin Erkmen, a sub
liniat importanța pe care 
guvernul său o acordă

convorbirilor dintre secre
tarii generali a; ministe
relor de externe din Tur
cia și Grecia, care se vor 
întîlni la Ankara la 18 și 
19> februarie.

WILLY BRANDT, pre
ședintele Comisiei inde
pendente pentru proble
mele dezvoltării interna-

. secretarului general al 
Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, ra
portul comisiei, intitulat 
„Nord-Sud, un program de 
supraviețuire", în care es
te propus un program ur
gent de reforme economi
ce și sociale la scară mon
dială, pentru . anii 1980—

16,45

FILME în

ționale, a prezentat, marți, l-98a.
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Lucrările Comitetului

Internațional Olimpic

LAKE PLACID 13 (A-
gerpres). — La Lake Pla
cid s-au desfășurat lucrări
le cele; de-a 82-a sesiuni 
a Comitetului Internațio
nal Olimpic (C.I-O.). în ca
drul unei conferințe de 
presă, lordul Killanin, 
președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, a 
declarat că „toți cei 73 de 
membri ai Comitetului In
ternațional Olimpic, parti- 
cipanțî la cea de-a 82-a se
siune a C.I.O., sînt una
nimi în faptul că cea de-a 
XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice trebuie să aibă 
loc la Moscova, așa cum 
s-a planificat". Lordul Kil
lanin a relevat năzuința 
membrilor Comitetului In
ternațional Olimpic de a 
întări unitatea mișcării o- 
limpice, care servește ca
uzei păcii și înțelegerii 
reciproce între popoare.

Jiul Petroșani - D.M.V.S.C. Debr eczin 1-0 (1-0)

Angrenajul tactic al învingătorilor mai are nevoie de retușuri
Ultima partidă a forma

ției feroviare maghiare din 
Debreczin s-a consumat, 
ieri după amiază, pe „ga
zonul" din Vulcan, în com
pania Jiului, club care 
și-a onorat calitatea de 
gazdă a pregătirilor fotba
liștilor din țara vecină. 
De fapt, față în față n-au 
stat formațiile standard, 
feroviarii au avut puțini 
titulari în teren (prima e- 
ehipă se află în turneu în 
Italia), lotul nostru a- fost 
„dijmuit" de gripă și ac
cidentări. Cu toate acestea, 
am asistat la un joc viu 
disputat, cu atacuri la 
ambele porți, în ansam
blu, Jiul a dominat mai 
mult, deși se pare că ju
cătorii săi au cam „uitat" 
unele scheme tactice. în 
acest context, în apărare 
se observă lipsa lui Bădin, 
sarcina concretizării a ră
mas numai în seama mij

locașilor. Dintre aceștia, 
laborios ni s-a părut ca 
întotdeauna, Varga, cu un 
apetit sporit ele gol s-a 
prezentat în teren Stoica, 
autorul unor șuturi violen
te, deviate cu multă difi
cultate în corner de Ver- 
peleti (min. 16 și 42), și al 
unei bare (39). Divizionara 
A din Vale a concretizat 
doar o singură dată, în 
min. 40 : după două cor
ners consecutive, Nagy a 
atins balonul cu mîna în 
suprafața de pedeapsă. Lo
vitura de la 11 m a fost 
transformată printr-un 
„rist“ puternic de Ciupitu.

După pauză, cînd au 
intervenit unele modificări 
în ambele tabere, gazdele 
au încîlcit jocul la mijlo
cul terenului, nervozitatea 
lui Petre Grigore, pripea
la de care au dat dovadă 
Sălăgean (totuși în vervă) 
și Bucurescu, tendința de 
a dribla exagerat a lui

Stoichiță și Ciupitu au fă
cut ca feroviarii să găseas
că mai des calea spre bu
turile apărate de Cavai ș'i 
apoi de Moise, fiindcă e- 
rau serviți ideal de... ad
versari. Maier, Bodony și 
Toth s-au aflat chiar în 
pozițij ideale, dar au șutat 
slab, cu patru minute îna
inte de final, P. Grigore 
intervine salutar la Kines
es, ,,suflîndu-i“ balonul, 
după ce înaintașul ma
ghiar trecuse și de Moise, 
S-au remarcat : Rusu, Stoi
ca, Varga, Vînătoru și 
Stoichiță de la învingă
tori, iăr de la oaspeți: Li- 
pdk, Maier și Toth. De la 
gazde P. Grigore n-a ajuns 
încă la nivelul așteptări
lor în vreme ce Lixandru 
a dezamăgit. „Soluția 
Pocșan" nu aduce deocam
dată siguranță în compar
timentul defensiv, dar cre
dem, nu trebuie abandona
tă. (Ion VULPE)

PETROȘANI 7 No
iembrie : Dansul tobelor, 
seriile I—II; Republica: 
Ultimul Fleksncss ; Uni
rea : Cineva ca tine;

PETRILA : Capcar. ă
pentru rață;

LONEA : Adio, dar ră- 
mîn cu tine;

ANINOASA 
curajului;

VULCAN : Nu pot trăi 
fără lăutari;

LUPENI - 
Omul care

URICANI :
Africanul, seriile

Școala

- Cultural : 
ne trebuțe;

Piedone
I—II.

TV

19.00
19,20

19.30

20,00

Curs de limba spa
niolă.
Reportaj pe glob: 
Itinerar bulgar.
Viața culturală.

La. ordinea zilei 
economie.

Desene animate : 
Sindbad marinarul- 
Telejurnal.
In actualitate : pre
gătirea alegerilor 
de la 9 martie 1
Călătorie prin ța

ra mea (XI).
Varietăți niuzical- 

coregrafice.
Ora tineretului.
Telejurnal.

PRONOEXPRES

11,50
16,00
16,05
16,25

Teleșcoală.
Documentar 

ințific. -
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba 
franceză.

Rezultatele tragerii din 
13 februarie 1980

Extragerea 1 : 26 6 
32 20 5.

Extragerea a Il-a :
40 21 12 9 27.
Fond de cîștig: 1 263 488 lei. 
Report cat. I : 231 883 lei.
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Mica publicitate
VÎND Dacia 1100. Is- 

croni 319, numai după ma
să. (137)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Toroiu 
Margareta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani- Se. de
clară nulă. (148)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Bodes- 
cu Miron, eliberată de 
l.P.L. Deva. Se declară 
nulă. (149)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tufiș 
Eleodor, eliberată de I.M. 
Vulcan. Se declară nulă. 
(150)
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