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Vizita de prietenie a tovarășului 
Todor Jivkov în țara noastră 
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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi dimineața a 
sosit în Capitală, intr-o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al

Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Această nouă întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
se înscrie în cronica tra- 
diționalelor relații de prie
tenie și colaborare româ- 
no-bulgare ca un moment

de deosebită semnificație, 
menit să dea noi impulsuri 
extinderii și aprofundării 
raporturilor dintre parti
dele și țările noastre, spre 
binele celor două popoare 
vecina și prietene, în inter 
resul cauzei generale a so-

(Centinuare in pag. a 4-a)

Succese ale lunii ianuarie
la producția de cărbune extras

Plus 2000 de tone
Colectivele a trei întreprinderi miniere — Uri- 

cani, Paroșeni și Vulcan și-au realizat sarcinile de 
plan la zi, obținînd, împreună, o depășire a pre
vederilor de 2 000 tone de cărbune. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut minerii de la Uricani — în
treprindere producătoare de cărbune cocsificabil — 
care prin constanța realizărilor și ritmicitatea de
pășirilor ati extras suplimentar de la începutul 
lunii 1100 de tone de cărbune pentru coCs. Cea 
■<e-a doua întreprindere minieră care s-a remarcat 
ia acest început de an prin ritmicitatea realizărilor 
este Paroșeniul care a obținut, de asemenea, o 
depășire a sarcinilor planificate la zi de peste 700 
de tone de cărbune. .

Prin depășirea înregistrată în 13 ianuarie — 
plus 200 de tone de cărbune — minerii Vulcanului 
au trecut în rindul colectivelor cu sarcinile de
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CETĂȚENESC
• Recensămîntul a- 

nimalelor domes
tice .

•-Liftierii nu gă
sesc piese de 
schimb, iar loca
tarii nu au... spi
rit gospodăresc

Convorbiri oficiale
Joi, 14 ianuarie, au în

ceput. la Casa Snagov, 
convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

La convorbiri participă : 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pr.im-viceprim mi
nistru al guvernului, alte 
persoane oficiale române 
și bulgare.

în cadrul primei runde 
de convorbiri, a fost exa
minată evoluția relațiilor

româno-bulgare. Președin
ții celor două părți în Co- 
misia mixtă guvernamenta. 
lă româno-bulgară de co
laborare economică și teh- 
nico-științifică au prezen
tat rapoarte eu privire la 
stadiul. îndeplinirii măsuri, 
lor hotărîte la cel mai 
înalt nivel.

(Continuare iu pag a 4-a)

O calitate nouă a muncii 
preparatorilor in bătălia pentru 

cărbune cocsificabilmai mult
în-

plan realizate și depășite. •Revirimentul zilei
Realizările înregistrate 

miercuri, 13 ianuarie, de 
minerii de la Lupeni și 
Aninoasa au constituit 
revirimentul zilei. Cele 
două întreprinderi au ex
tras într-o singură zi îm
preună, 10 000 de tone de 
cărbune. Remarcabile 
sînt rezultatele obținute 
de minerii dc la Lupeni

— cea mai mare și mai 
mecanizată întreprindere 
producătoare de cărbune 
cocsificabil din țară — 
care au extras intr-o sin
gură zi peste 7 200 tone 
de cărbune pentru cocs, 
cantitate care le-a asigu
rat depășirea sarcinilor 
de plan’ ale zilei amin
tite cu 400 tone de căr
bune.. J

Strungarul Alexandru 
Mețiu este unul dintre cei 
mai buni meseriași ai co
operativei .„Straja" Lupeni, 
omul pentru care meseria 
nu c ma> - are nici un 
secret.

Muncim și trăim 
tr-un nou an, in al doilea 
an al cincinalului. A de
venit un obicei să facem 
bilanțul muncii la înce
put de an. Dar marile 
noastre înfăptuiri le eva- 

:■ luăm la capătul cincină- 
lului. De acest lucru sînt 
conștienți și preparatorii 
din Lupeni. „Oamenii 
muncii din acest colectiv 
au certitudinea că dura
ta unui cincinal este pen
tru ei o măsură a timpu
lui șocialist", spunea se
cretarul comitetului de 
partid, Gheorghe Rană. 
Despre certitudinea a- 
ceasta, reflectată profund

în conștiința lor, vorbesc 
cifrele reprezentînd rea
lizările ior pe primul an 
al. cincinalului calității și 
eficienței. Recepționarea 
unei cantități -suplimen
tare de peste 14 000 tone 
de. cărbune brut de la în
treprinderile miniere, de. 
pășirea, producției nete

muncim mai mult și mai 
bine, Numai astfel vom 
putea asigura cocs mai 
mult și mai bun. De ca
litatea muncii noastre va 
depinde bunăstarea noas-, 
tră. Consider că, noi pre
paratorii, din Lupeni tre
buie să ne aducem con
tribuția la realizarea ide. ,

globale cu 162 287 tone a aiului țării de a deveni 
înglobat eforturile lăuda- independentă din punct 
bile ale tuturor, oameni- i de vedere energetic. Este. 
lor muncii. Sublinierea 
făcută de șeful secției, 
irig. Francisc Appel, este 
elocvență: „Anul 1982

.. inaugurează pentru noi 
o nouă etapă d# muncă
asiduă. Va trebui să (Continuare iri pag. a 2-a)

una din căile pe care se 
urmărește trecerea Roma- . 
niei in rîndul țărilor me.

Ioan Alexandru TATAR

Brigada condusă de minerul Titu Teacenco <le 
la sectorul I al I. M. Paroșeni și-a depășit sarcinile 
de plan cu peste 1 900 tone de cărbune. In imagine, 
sing. Garaliu Ilici, șeful sectorului, în mijlocul schim
bului condus de Constantin Rodescu.

Judecata muncitorească
____________

La LU.M. Petroșani

Actele de indisciplină
n-au fost tratate

cu duhul

Greutățile au fost depășite. Nu avem 
nici un motiv să nu ne realizăm planul

M.
cu 
de

Sectorul III de la L 
Lonea este sectorul 
cel mai înalt grad 
mecanizare a operațiilor 
din întreaga mină, fiind 
dotat cu trei complexe 
mecanizate de mare capa, 
citate, din care două în 
funcțiune. Asupra modu
lui cum sînt pregătiți mi
nerii sectorului pentru 
îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan în a- 
cest- an am cerut părerea 
conducerii sectorului, mai- : 
ștrilor și șefilor de Ipri- 

culese e- 
hotărîrea

a nu pre- 
efort pen-

sadă. Opiniile 
vidențiază clar 
colectivului de
■ upeți nici un 
tru îndeplinirea și depă-i 

r șirea pianului la produc- 
: ția de cărbune extras.

GHEORG1IE RUSU — 
maistru minier: „în anul 
care a trecut am avut 
multă bătaie de cap cil/., 
denivelările din blocul 
VI. Riparea ' unui com
plex . mecanizat, care 
obișnuit se face în 2—3 
ore, nouă ne lua pînă la 
2—3 schimburi. Pentru e. 
chiparea sau dezechiparea 
unor abataje, de aseme
nea, timpul era foarte 

.mare, iar datorită spați
ilor mici nu se .mai putea 
face o aprovizionare rit
mică cu materiale a bri
găzilor. Pe lingă aceste 
neajunsuri de ordin teii-,, 
nic, nerealizarea sarcini
lor de plan ducea la di
minuarea retribuțiilor oa-

menilor muncii și de aici 
la o fluctuație mare de 
personal. I ndisciplină pe 
schimburi ... (nemotivate, 
învoiri, foi de boală) au 
dus și ele ia nerealizărea 
ritmică a sarcinilor de 
plan. De aceea, în acest 
an, una din acțiunile 
noastre de bază este lup- 
tă'pentru stabilizarea oa
menilor din sector, redu
cerea numărului de ne
motivate și înlăturarea 
tuturor formelor de 
disciplină care se 
manifestă în cadrul 
toiului nostru".

IULIAN BEȘLEAGĂ, 
maistru minier : „Lucră
rile de pregătire ale sec
torului au fost neglijate 
și intîrziate in anul tre-

in- 
măi 
sec-

cut. Odată cu punerea în 
funcțiune a fluxului de 
benzi de la orizontul 400, 
care preia în întregime 
producția sectorului III, 
dereglările în procesul de 
producție au fost înlă
turate. Este necesar cred 
ca personalul electrome
canic să fie mai bine do
tat cu sculele necesare — 
o veche problemă nere
zolvată. In magazia minei 
se impune să fie aduse 
de urgență aceste scule.

THEODOR DOLHA, ad
junctul șefului de sector : 
„Măsurile organ îza toriee 
luate de conducerea in

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a,
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ie hala de la secția pre
lucrări la cald a I. U. M. 
Petroșani se adunaseră 
peste 200 de oameni ai 
muncit. Scopul ? „Judeca
rea" a trei colegi de-ai lor 
— Ion Vijîilă, Emil Nico- 
lescu și Alexandru Haidu - 
care comiseseră abateri 

• grave de la disciplina de 
producție. într-una din zi
le, în timp ce se aflau în 
schimbul doi, le venise i- 
deea să sărbătorească 
„ziua" unui dintre ei și 
nici una nici alta au scos 
la „bătaie" un kilogram de 
rom și au început să se 
cinstească. în timp ce uti
lajele fuseseră lăsate în 
voia soartei, diminuînd 
considerabil producția, mai 
aies că după „sărbătoare" 
nici unul din ei nu mai 
fusese în stare, să-și desfă
șoare în mod corespunză
tor dctivitatea.

Oamenii muncii din sec
ție au informat ■ imediat 

"conducerea întrepr ->ds ii, 
comitetul de paitid ș: in- 

ifr-un timp relativ scurt, re
prezentanți din fiecare sec
ție a 
maiștri, 
neri și 
seră să

blindeții
suri să ia împotriva colegi
lor care se abătuseră de 
la prevederile recentului 
Decret al Consiliului de 
Stat.

— Nu trebuie să mani
festăm nici o îngăduință I 
— a spus în cuvîntul său 
sudorul Constantin Roșiu. 
Deși toți trei sînt buni me
seriași, asta nu înseamnă 
că putem trece cu vederea 
peste faptele care le-au să- 
vîrșit. Să-i scuturăm bine, 
ca altădată să nu mai 
facă ce-cu făcut !.«.

— Mă gindesc la 
ce putea să se i 
dintr-o simplă neglijență, 
spunea turnătorul Petru 
Simu. Sîntem cu toții co
legi și știm bine ce în
seamnă să manevrezi în 
stare de ebrietate un uti
laj. Unul din colegi, Haidu, 
este macaragiu ; ce-ar fi 
înserfinat să-l lăsăm să 
urce sus pe macara pentru 
a ridica oțelul încins ? Pu- 
tem noi să avem încredere 
intr-un asemenea om ? Din

i ceea
întîmple

întrepririderii - 
muncitori incii- 

tehnicieni — veni- 
hotărască ce mă-

\ aleriu COANDKA.Ș

(Cont. în pag. a 2-a)
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Agendă școlară
MUNCA PATRIOTI- n'Uarie — 15 februarie în 

CA. 'Sute de elevi de la școlile generale și liceele 
Școala gendrală nr. 1, Li. 
ceul industrial minier și 
Liceul de matematică-fizi. 
că din Petroșani au parti, 
cîpat, la începutul acestei 
săptămîni, la o acțiune 
de muncă patriotică al 
cărei scop a fost curăți
rea străzilor de zăpada 
care îngreuna circulația. 

CONCURS DE SANIE.
Duminică, la ora 9,30, în. 
cepe (pe pîrtia amenajată 
pe dealul Institutului de 
mine) o manifestare spor, 
tivă tradițională în Va
lea Jiului : „Cupa pio- 

. nierului" la sanie, orga
nizată de Consiliul mu
nicipal al organizației 
pionierilor și Consiliul 
municipal de educație fi
zică și sport. Ediția din 
acest an se va desfășura 
în trei etape: 17 și 24 
ianuarie — la Petroșani; 
31 ianuarie — la cabana 
„Straja", fiecare școală 
fiind reprezentată, la fie. 
care etapă, de aceiași eon. 
curenți (doi băieți și două 
fete).

NOI LABORATOARE. 
Trimestrul al doilea al 
acestui an de învățămînt 
a început pentru elevii 
Liceului industrial din 
Petrila cu inaugurarea 
unui laborator de meca
nică .și rezistență, reame. 
najat într-o concepție 
nouă, funcțională. în a- 
cest trimestru se va da în 
folosință și al doilea la
borator de fizică, realizat 
cu contribuția elevilor și 
cadrelor didactice.

„LUNA LIMBII ȘI 
LITERATURII ROMA
NE". în perioada 15 la-

V ____________

din Valea Jiului este or
ganizată „Luna limbii și 
literaturii române". Vor 
avea loc concursuri, sim
pozioane, edițiile gazete
lor de perete cuprinzînd 
materiale adecvate, 
manifestare de mai 
ecou va avea loc în 
ianuarie ; concursul 
minescu, luceafărul 
ziei românești" la

O 
larg 

22 
„E- 

poe. 
care 

participă elevi ai liceelor. 
CALITATEA ȘI EFICI

ENȚA PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT din unită- 
țile școlare ale munici
piului vor fi analizățe 
în cadrul adunărilor ge
nerale ale personalului 
didactic, care se vor des
fășura din 20 ianuarie, în 
fiecare școală. în aceste 
zile au loc ședințe de a- 
naliză Ia nivelul catedre
lor — așa cum s-a des
fășurat zilele trecute la 
catedra de limba română 
la .Liceul industrial mi
nier din Petroșani — care 
sînt orientate către spo
rirea contribuției forma
tive a fiecărui obiect de 
învățămînt la instruirea 
și educația elevilor.

CONCURSURI PE OBI
ECTE. Din 24 ianuarie 
încep concursurile pe o- 
biecte de învățămînt, e- 
tapa pe școală. în vede
rea acestei acțiuni, în 
care se concentrează caii, 
tatea procesului de in
struire, o contribuție im
portantă, alături de obi
ectele de învățămînt, o 
au cercurile pe materii 
care, după- vacanța de 
iarnă, și-au reluat acti
vitatea.

Pe teme

de circulație
Duminică la ora 10, în 

sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani, va a- 
vea loc un dialog cu 
„Circulația rutieră pe 
murile țării", urmat 
proiecții de filme pe 
de circulație. Biroul 
culație al Miliției 
cipiului Petroșani își 
pe această cate, întîlnire 
cu toți conducătorii auto 
din Valea Jiului.

tema 
dru- 

de 
teme 
Cir- 

muni- 
dă.

La toate sectoarele de 
producție, ca și în cel de 
investiții și electromecanic 
de la mina Dîlja a „avut 
loc, pe schimburi, în pre
zența secretarilor de 
partid pe sectoare și a re
prezentanților 
întreprinderii,

conducerii 
dezbaterea 

colectivă a Decretului 400.

Prelucrarea acestui im
portant act normativ în 
cadrul sectorului de trans
port al minei, Dîlja a prile
juit o amplă analiză a 
stării de ordine și discipli
nă din sector. Au luat cu
vîntul, printre alții, Con
stantin Boaru, șeful secto
rului, și Nicoiae Maszni, 
energeticul șef al între
prinderii, care au subliniat 
unele precizări în vederea 
înțelegerii și 
întocmai a 
decretului de 
muncitor sau 
conducere, 
de asemenea, 
unei atitudini intransigen
te, combative față de unele 
întîrzieri de la programul 
de lucru care mai au loc 
în întreprindere, față de 
„abonații" la absențe ne
motivate.

Petru GAINA, 
muncitor în sectorul 

de transport, I. M, Dîlja

respectării 
prevederilor 

către fiecare 
cadru de 

S-a accentuat, 
necesitatea

I

(Urmare din pag 1) " muncim zile întregi
■ ------ redresarea și îndreptarea
treprinderii au dus Ia re. ^or’ conform monografiei 
dresarea producției la - armare. Aceste greu- 
sectorul III. Pentru nive
larea blocului VI s-a 
trecut la exploatarea 
două abataje frontale cu 
susținere individuală pînă 
la curățirea completă a 
zonei, astfel îneît în se
mestrul II al anului să

la

tăți au trecut și în prima 
zi a anului am reușit să 
avansăm cu complexul 
1,40 ml față de 1,10 ml 
cit aveam planificat. Sîn. 
tem hotărîți ca în această 
lună să dăm peste plan 

„____ , „ ______ _  cel puțin 400 de tone.»
putem echipa un al trei- Totul depinde de echipa 
lea abataj frontal cu ....
-complex mecanizat, care 
ne va asigura creșterea 
producției. Pentru înde
plinirea ritmică a sarci
nilor de plan în acest an 
s-a trecut la aproviziona
rea brigăzilor cu materi
ale cît mai aproape de 
locurile de muncă. Toate 
aceste măsuri luate în 
cadrul sectorului fac ca 
productivitatea muncii să 
crească în abataje și ast
fel noi să ne îndeplinim 
în mod ritmic sarcinile 
de plan pe oare le avem 
în acest an".

VIOREL CORCHIȘ — 
miner, șef de brigadă, a- 
bataj dotat cu complex? 
mecanizat; „Cînd am 
preluat brigada, în de
cembrie anul trecut, sec
țiile nu erau poziționate 
corespunzător tehnologiei 
de lucru, a trebuit

a

Deocamdață, lucrăm la
pregătirea camerei de
atac dar dacă ni se vor 
asigura armăturile ne
cesare, în cît^va zile pu
tem ajunge la acoperiș. 
Probleme deosebite în ca
drul brigăzii nu avem și 
nici cazuri de indiscipli
nă, de aceea pornim în 
noul an hotărîți să ne re
alizăm ritmic sarcinile 1 
de plan". ,j,

service, dacă va acționa 
rapid pentru înlăturarea 
defectelor care vor mai 
apărea pe parcurs și 
dacă fluxul de benzi va 
funcționa ireproșabil. Bri
gada a fost completată 
cu personalul calificat ne- 

.cesar, mineri, combaini- 
eri — deci nu avem nici 
un motiv să nu ne reali
zăm sarcinile de plan și 
angajamentele pe care 
le-am 1-uat".

SIMION BALE A — șef 
de brigadă : „Datorita ne. 
respectării monografiei 
de armare vatra s-a în
clinat, și se impunea ni
velarea acesteia. De a- 
ceea, pînă la reintroduce
rea complexului aflat în 
dezechipare ș-a hotărît. 
folosirea abatajelor fron
tale cu susținere indivi
duală pentru nivelarea 
vetrei acoperișului.

Ing. IOAN KULCSAR, 
șef de sector : „Dispunem 
de brigăzi puternice, con
duse de mineri pricepuți, 
iar linia de front . este 
cu mult superioară celei" 
de anul trecut. Dispunem 
de condiții tehnico-orga- 
nizatorice pentru ca în 
acest anr începînd cu 
luna ianuarie, să ne în
deplinim ritmic sarcinile 
la producția fizică de căr
bune. Pentru compensa
rea lipsei de forță de 
muncă vom spori produc
tivitatea muncii la cele 
două abataje frontale do
tate cu tehnologii moder
ne, vom fi preocupați în 
continuare de asigurarea 
locurilor de muncă cu 
materiale și piese de 
schimb, pentru funcționa
rea în bune condiții a u- 
tilajelor, creînd astfel < 
premisele sigure ate în?;* 
deplinirii planului".

-

Foto : Șt. NEMECSEK

O calitate nouă
a muncii

(Urmare din pag h

4

»

An-

Ce a marcat în prin- 
trecut a Preparației Eu-

î
i

con-
eficientă întreColectivul atelierului 

de reparații electrice 
Varnița se numără prin
tre secțiile cu rezultate 
deosebite ale I.R.I.U.M. 
Petroșani. în fotografie, 
bobinatoarele Elena Po
pescu și Maria Vizante, 
două dintre cele mai 
harnice muncitoare ale 
atelierului.

diu dezvoltate. Măsurile peni ? Datorită unei acti- 
care au ca scop îmbuna- vită ți concrete de 
tățirea calității cărbunelui lucrare 
preparat de noi au fost muncitori și cadrele de 
hotărîte din timp. Urmea. conducere, a unei organi
ză aplicarea lor în prac- zări științifice a produc- 

. . . _ - siguran-
muncă.. ța în funcționarea insta- 
calitate

Actele de indisciplină
n-au fost tratate cu duhul blîndeții

‘Urmare din pag l)

fericire nu s-a întimplat 
nici o, pagubă în avutul 
obștesc, nici un accident, 
dar putea să se intîmple...
- Toți trei lucrează în 

puncte cheie aie procesu
lui de producție, a 
șeful de brigadă 
Ștefan ! Mă întreb 
noi am fi procedat 
trecînd cu vederea 
fapta comisă de 
noștri ? Eu cred că nu ! 
Mai cu seamă că toți trei 
lucrează de-15t-20 de ani

în întreprinderea noastră și 
cunosc 
aceea 
aspru 
forța

arătat 
Marin 
dacă 
bine 

peste 
colegii

nu pot spune că nu 
regulamentele. De 
consider ca trebuie 
pedepsiți, să simtă 
Colectivului !...

- Este o învățătură de- 
minte pentru noi toți, o a- 
firmat muncitorul Ion Pan- 
ța. Să nu tolerăm nimic. 
In Decret se prevede clar 
că asemenea fapte trebuie 
condamnate cu asprime. 
Nu există circumstanțe a- 
tenuante. Au cunoscut pre
vederile Decretului; Dat

nu-i deajuns să te cunoști, 
ci trebuie să le și aplici. 
Propun să fie luate 
mai aspre măsuri...

Asemenea poziții ferme, 
de condamnare o faptei 
reprobabile săvîrșită de cei 
trei muncitori, au fost luate 
și de Gheorghe Maghiaru, 
șef de atelier, Vasile Ma- 
ghiaru, șeful secției prelu
crări la 
Ketemen, 
prinderii, 
care au 
au manifestat atitudini de 
mușamalizare sau cocolosire

cele

a -faptelor săvîrșite. Toți 
au dovedit o înaltă răspun
dere muncitorească, fermi
tate și exigență comunistă 
atît în gîndire cit și în ac
țiune, un adevărat spirit de 
întrajutorare tovărășească. 
Pedeapsa pe care au pri
mit-o cei trei „inculpați" a 
fost aspră dar dreapta, a- 
vind, menirea de a pune 
stavilă oricăror apucături 
neconforme cu morala 
noStră șocialistă, de a’men- 

colectivului
un climat sănătos de mun-

cald și de losif 
directorul între- 
Nimeni din cei 
luat cuvîntul nu ține în cadru)

opmom

tică, în fiecare secție, la ției a crescut 
fiecare loc de 
Ele vor rodi o 
nouă sub toate aspecte
le". O analiză amănun
țită a realizărilor anului 
1981 la Preparația Lu
peni. Evidențiată la capi
tolul economiilor, din
nou cifre, impresionante : 
189 912 kWh energie elec. 
trică, 24 tone la ulei, 17 
tone la motorină (cantita
te suficientă pentru func. 
ționarea a 3 Diessele • de 
1 200 CP timp de 5 zile) 
în domeniul recuperării 
și recondiționării pieselor 
de schimb s-a realizat o 
economie de 131676 lei, 
reperele principale fiind 
role și suporți de bandă, 
șpalturi pentru mașinile 
de zețaj, axe de tobe și 
altele.

Dimensiunile efortului peste trei milioane 
propriu la această mare (Stancu Coropiță, 
și unită familie a prepa- Antal, Caroi Cziller, Vio- 
ratorilor au scos la ivea- rel Bîrleanu, Ion Pârău), 
lă oameni de înaltă ți- Rezultatele obținute, 
nută profesională: Vasile dorința exprimată prin 

fapte, a tuturor prepara
torilor din Lupeni, de a 
face din acest al doilea 
an al cincinalului un an 
de vîrf, sînt îh-tregite de 
faptul, că la ora cînd in
trau la . tipar aceste rîn- 
duri, președintele comite
tului sindical, Oliviu Fio. 
rea, ne dădea de știre că 
producțj*» suplimentară de 
cocs realizată în prima 
jumătate a acestei luni 
se ridicăTa peste 500 tone.

Răcășan, Dumitru Nebu- 
nu, Gheorghe Trifoi, I- 
leana Guliaș, Eugen Mă
răcine (spălare), Emil A- 
lecu, Vasile Berdali, 
Constantin Stanciu, Du
mitru Diaconescu (trans, 

• port), Wilhelm Becsuk, 
Ion Steian, Iosif Arvai, 
Ioan Bolonduț (electric), 
Mihai Șușta, Andrei Kin
eses, Iosif Ursulescu (cen. 
trala termică).
cipal activitatea de anul

curînd ieșirea la pensie a 
tovarășului Miron Dîlja, 
șeful serviciului de aprovi- 

’ zionare, după 35 de ani de 
activitate neîntreruptă în 
aceeași instituție de sănă
tate. în ziua de 5 ianuarie 
a.c. a ieșit la pensie 
legul său Rad Radu 
spitalul din Lupeni. 
după o activitate de 
30 de ani. în data
ianuarie a.c. a fost sărbă
torită ieșirea la pensie a 
sorei medicale de ocrotire

i B EXPOZIȚIE. La Mu-

Szeul Mineritului este pre-
■ zentată publicului, într-o 
expoziție temporară, ma- 

| cheta — scara 1 :500 —
I sistematizării municipiului

Petroșani — zona centrală 
r a orașului. Program de vi

zitare : zilnic între orele
— o a A-ronT'TT Ta Alicu Silvia tot de la spi- Spdaiul munte?palT Petro- talul din iar sîm'

șâni a fost sărbătorită de bătă ieșirea la pensie a
MMMB ■■■■■» ■■■■■ • WHMHV MMM

și co
de la

Tot 
peste 
de 8

Ale-
Eva 

locui-

-contabilului șef Minai Sa- 
sărean. (Mihai Maty as).

■ INIȚIATIVA. Spri
jinind cu multă înțelegere 
inițiativa vecinilor 
xandru Hristea și 
Marcu, majoritatea
torilor străzii Constructo
rul din Petroșani au parti
cipat la o ; amplă, acțiune 
desfășurată zilele trecute 
pentru curățirea trotuare
lor de zăpadă și gheață. 
Acțiunea s-a soldat cu re
zultate bune. Porțiunile de 
trotuar aparținătoare loca
tarilor ing. Aurelia Groșii, 
ing. Marin Viționescu și

ing. Constantin Cioată 
rămas însă acoperi^ pînă 
cînd au fost curățate de 
vecini, ei preferind como
ditatea.

■ emoții la Volan. 
Ieri, pe .poligonul școlii de 
șoferi amatori și pe stră
zile municipiului Petro
șani s-a prezentat la exa
men o nouă „promoție" de 
conducători auto amatori. 
Celor care le-au trecut cu 
succes le urăm „drum bun" 
și... atenție la respectarea 
cerințelor conducerii pre-

ventive, care conferă un 
plus de siguranță circula, 
ției rutiere.

H SEDIU NOU PENTRU 
LICEUL ECONOMIC. In 
acest an, în Petroșani va 
fi construit un nou sediu 
pentru Liceul economic. 
Noul sediu va avea 20 
săli de clasă, fiind ampla
sat în zona centrului civic 
al municipiului, oferind 
condiții mai bune pentru 
desfășurarea cursurilor.

■ EXPUNERE. Ieri la 
Casa de cultură din Pe

lațiilor. Printre lucrările 
de mare ------- - -"’>’1-
zate, ami 
evacuare .
funiculast 
gă de -I1 
zată de ț 
nicular, 
tim pe ’ 
ter Kost 
mas și 
o nouă 
secția 
capacițaț 
(Toader Moldovan, 
drei Drotzinger, Tiberiu 
Silagy); s-au înlocuit in
tegral ciururile cu bară 
rotativă din separație (Ni. 
colae Ivanciu, Petre Var
ga) ; s-au reparat și re
condiționat benzi în toa
te secțiile, în valoare de 

tei 
Iuliu

""" \ 
troșani, a avut Ioc o ex
punere -sub genericul „Ti
neretul și problemele lumii 
contemporane". Expunerea 
a fost organizată de Casa 
de cultură în 
cu Comitetul 

U.T.C.

colaborare
municipal

Rubrică realizată de 
Cornel BUZESCU

yăififopinom
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Consuma curent cu nemiluita,
dar nu-1 nici

fără ;
de stat 

animalelor

în 7 ianuarie a.c, a fost , atrage după 
cum se precizează 
cuprinsul articolului 2 
decretului, preluarea, 
plată, la fondul 
centralizat a 
nedeclarate, urmînd ca per
soana ori persoanele vi
novate să suporte paguba 
produsă. Totodată, se atra.

cetățenesc • Dialo

dat publicității Decretul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia privind efectuarea re- 
eensămîntului animalelor 
domestice. Reglementările 
cuprinzătoare și precise, 
statuate în acest nou act 
normativ prezintă o impor
tanță deosebită, deoarece 
cunoașterea și. aplicarea in 
viață a prevederilor lui 
condiționează fundamen
tarea măsurilor tehnico-' 
organizatorice pentru dez
voltarea în continuare ă 
zootehniei noastre și creș
terea producției animali
ere, stabilirea pe baze re
ale a obiectivelor planuri
lor economico-sociale, a 
programelor de autocondu- 
cere și' autoaprovizionarC 
în profil teritorial.

Așa cum stabilește arti
colul nr. 1 al Decretului 
Consiliului de Stat, acțiu
nea de recenzare a anima
lelor se efectuează în co
mune, orașe și municipii, 
pe întreg teritoriul țării, la 
începutul lunii februarie a 
'iecărui an și are , drept 

exactă 
bovine,

> Ui. Clii Oi V
sdup cunoașterea 
a efectivelor de 
porcine, ovine, caprine, ca
baline, iepuri de casă, a- 
nimale pentru blănuri din 
crescătorii, păsări și fami
lii de albine existente în 
unitățile socialiste, alte u- 
nități deținătoare de 
male, precum și în 
podăriile populației.

Cîteva precizări ale 
cumentului la care ne re
ferim atrag cu severitate 
atenția asupra corectitudi
nii și exactității cu care 
cetățenii și unitățile socia
liste trebuie să declare re- 
cenzorilor, pentru a fi în
registrate, animalele pe 

hl . ălcarea
eclara- 

r; > . v; ai mic
1 real,

ani- 
gos-

do-

isuri
tul o- 

rașului cît și pentru o mai 
bună igienă, containerele 
pentru reziduuri menajere 
au fost amplasate în dife
rite locuri. Unul din con
tainere este amplasat în 
spatele centralei termice 
din strada Viitorului, car
tierul Vîscoza. Consider că 
amplasarea acestui contai
ner n-a fost judicios gîn- 
dită. Fac această afirmație 
deoarece el este amplasat 
în apropierea grădinițelor 
de copii nr. 5 și 6. Prin 
neridicarea la timp a con
tainerelor, suprafața de 
depozitare a reziduurilor 
menajere se extinde pînă 
în apropierea locului de 
joacă" pentru copii. Adău- 
gîndu-se la aceasta un ca
nal de scurgere înfundat 
care formează băltoace, 
diferite s-pecii de păsări și 
mamifere ce populează 
zona respectivă este lesne 
de înțeles că ambianța și 
aspectul din jur nu sînt 
deloc plăcute. E drept că 
pe lingă întîrzierile cu 
care se ridică și transportă 
containerele, fapt de care 
se fac Vinovați cei ce lu
crează la salubritate, 
sînt și unii locatari - 
împrejurimi care, 
comoditate, depun rezidu
urile menajere, pe unde 
apucă. Organizarea unor 
acțiuni de muncă patrio
tică ale locatarilor djn a- 
propiere, conjugate cu 
transportarea în aceeași zi 
a containerelor și în a- 
ceastă parte a orașului 
nostru, ne-ar aduce ordine 
și curățenie.

mai 
din 
din

Ion ȚIGANTELE, 
Lupeni

Să pregătim temeinic 
cea mai importantă 

acțiune a anului 
privind 

sporirea numărului 
de animale 

și a producției 
animaliere

ge- atenția că declararea 
unui număr mai mare de 
animale decît cel real e- 
xistent constituie o gravă 
infracțiune care se pedep
sește în conformitate cu 
prevederile legii penale. 
Prin toate aceste precizări 
se urmărește în mod evi
dent realizarea unei statis
tici exacte, bazată pe in
formații detaliate și reale 
despre structura, caracte
risticile și potențialul pro
ductiv al șeptelului țării. 
Numai o cunoaștere exac
tă a efectivelor de animale 
pe specii, numeric, calita
tiv și pe grupe de vîrstă 
este intr-adevăr utilă pen
tru stabilirea măsurilor de 
dezvoltare a șeptelului, 
pentru planificarea pro
ducției animaliere și a con
sumului de carne, lapte și 
alte produse destinate 
Consumului populației și.

■ . CINEMATOGRAF
NOU. în zona din spatele 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, con
structorii șantierului din 
Deva al T.C.H. au început 
zidăria unui nou cinemato
graf. Obiectivul, cuprins 
în planul- de predări al a- 
cestui an va dispune de o 
capacitate de .450 locuri.

r—- -

Pe urmele unor sesizări 
privind deficiențele în 
funcționarea ascensoafelor 
din raza orașului Lupeni, 
am ajuns la blocurile cu 
mai multe etaje, înzestrate 
cu ascensoare. Din cele 
32 de lifturi care intră în 
întreținerea secției de as
censoare a E. G. C. L. Lu
peni, funcționau în ziua 
raidului nostru 26, fiind 
defecte 6. O situație mul

țumitoare — veți zice. De 
acord — am spune și noi. 
Dar, dacă reținem spusele 
unor locatari, trebuie să 
punem funcționarea cores
punzătoare ui aseensoarelor 
sub semnul întrebării. Iată 
de ce: Ghizela Guliaș, bl. 
D1, ap. 52 : „Lifturile nu 
prea merg. După reparații, 
funcționează prea puțin și 
se defectează iar" ; loan 
Cordea, bl. D 2, ap, 38 : 
„Se întîmplă că merge du
pă reparație doar o o.ră- 
două... Și aș vrea să mai 
amintesc faptul că uneori 
liftierii răspund cu întîr- 
ziere la solicitările noastre. 
Și chiar nepoliticos (!.)“. 
Astfel de aprecieri au fă
cut și alți interlocutori — 

cest capitol lucrurile 
stau 
ascensoare care, 
du-se, slut totuși 
sînt cîteva care 
trează adevărate ____
de... nefuncționare. lată-ie ;

' îh scara I, blocul A 1 nu 
funcționează de 8 luni. 
Cauza? Lipsește roata de 
fricțiune ; în scara I, blo
cul A 2 nu funcționează 
de 2 ani (!!!). De ce? Un 
fost liftier a sustras servo
motorul, pentru a-și face 
un polizor; î T,

__ ____________________ blocul A 4 nu merge de 
Mariana Mihăilescu — bl. peste un an din cauza de-

cai materii prime pentru; 
industrie, în. final pentru 
creșterea nivelului de trai 
al populației.

Pentru a preîntîmpina 
săvîrșirea de abateri de 
natură să afecteze negativ 
rezultatele recensămîntului 
animalelor domestice, or
ganele de partid și de stat, 
comisiile locale de recen- 
sămînt au datoria să popu
larizeze prin toate mijloa
cele de care dispun Decre
tul Consiliului de Stat pen
tru că cetățenii să cunoas
că scopurile economico-so
ciale ale acestei importan
te acțiuni, să participe ac- 

• tiv și conștient la reușita 
ei. în același scop trebuie 
oprită în mod sever sacri-' 
ficarea animalelor, atît în 
unitățile socialiste, cît și 
în gospodăriile populației.

în conformitate cu pre
vederile Decretului, dețină
torii de animale sînt obli
gați să permită accesul și 
să sprijine organele 
control, comisiile de 
eensămînt, recenzorii pen
tru a verifica la fața lo
cului existența animalelor, 
realitatea datelor decla
rate, ei răspunzînd împre
ună cu toți factorii ce 
traduc în practică această 
importantă acțiune de ve
ridicitatea datelor declara
te, a recensămîntului ani
malelor.-' -

De organizarea, contro
lul și îndrumarea întregii 
activități de recenzare a 
animalelor și de aplicarea 
întocmai a prevederilor De. 
crețului Consiliului de 
Stat răspund comitetele și 
birourile executive ale 
consiliilor populare.

de
re-

Vulcan nu s-au ri-

■ H GOSPODĂREȘTI. în 
măi toate cartierele ora
șului
dieat resturile menajere de 
la blocuri, încă de anul 
trecut. Conducerea secției 
clin Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni trebuie să ia mă
suri urgente de înlătura
re a acestei stări de fapt. 
Măsuri se impun. Cînd 
vor fi luate ?

PUTEȚI DA RELAȚII ?

Adriana Molnar (din fo
tografia alăturată), fiica ac. 
tualei soții legitime a mi
nerului Gheorghe Tița de 
la mina Livezeni, a plecat 
de la domiciliul părinților 
— blocul 11, apartamentul 
nr. 26 din strada Venus — 
Petroșani —, in ziua de 30 
decembrie 1981 și nu s-a 

200, Mihai Polaczki și -Ilea
na Marcu, 
ra VI etc, 
zuri se pune .
pentru respectivii 
liști'(?!) contează doar in
tervenția ca atare, nu și 
călitatea lucrării respec
tive ? Se pare că la a-

bl. 200, sca- 
în aceste ca- 

întrebarea : 
specia-.

Liftierii nu găsesc piese de schimb, iar 
locatarii nu au... spirit gospodăresc

pentru noi și nici pentru 
locatari. Care-i cauza prin-* 
cipală ? Fără dubii, aceas
tă stare ■ de lucruri se da
torează lipsei acute a pie
selor de schimb. Servomo
toare, rc-țj de fricțiune, ca
sete nu am mai primit de 
ani de zile. De asemenea, 
primim mereu ulei 5 005 
in ioc de uiei SR-413, ceea 
ce ne creează dificultăți".

Referitor la ulei am fost 
informați că E. G. C. L. 
Petroșani nu repartizează 

în scara II, deloc ulei SR-413 pentru 
E. G. C. L. Lupeni, deși 
se știe că. aici sînt 32 de

nu 
prea bine. Dacă sînt 

defectîn- 
reparate,' 
înregis- 

recorduri

Stînd confortabil într-un 
fotoliu citim cu plăcere o 
carte, un ziar, urmărim 
programele de radio, le vi
zionăm pe cele de televi
ziune, copiii învață sau se 
joacă, gospodinele- își văd 
de treburile casnice. Toate ’ 
acestea și încă multe altele, 
ca urmare a muncii con
știincioase a celor ce lu
crează în hidrocentralele și 
termocentralele de pe în
tinsul: patriei noastre, a co
lectivului de electricieni ai 
Secției de distribuire a e- 
nergiei electrice din Petro
șani. Ne bucurăm de bine
facerile energiei electrice. 
Cînd din anumite motive 
sîntem privați doar cîteva 
minute de energia electrică 
ne impacientăm, dăm ime
diat telefoane la dispecera
tul S.D.E.E. pentru a afla 
cauza și in cit timp se va 
remedia defecțiunea. Elec
tricitatea a devenit : o ne
cesitate indispensabilă în 
viața modernă. Această e- 
nergie șe obține cu' chel
tuială, așa că tot atît de 
firesc esțe să ne achităm 
la timp energia electrică 
folosită.

Majoritatea covîrșitoare 
a celor ce folosesc energie 
electrică achită prompt și 
conștiincios valoarea curen.

mai înapoiât. Este în vîrstă 
de 14 ani și a spus cînd 
a plecat că merge la mi
liție pentru a-și ridica bu
letinul de identitate. Poar
tă un pardesiu albastru și, 
cizmulițe negre. Cei ce pot 
da informații sînt rugați 
să se adreseze părinților 
.sau miliției.

fecțiunii arcului de Ia tro
liu. Care este părerea ce
lor autorizați? Iată ce 
ne-a spus tovarășul Iosif. 
Costin, maistru electrome
canic, șeful atelierului de 
ascensoare; „Așa cum' ați 
constatat, situația nu este 
deloc mulțumitoare, nici

Dar maitului consumat, 
sînt unii, ce-i drept puțini 
la număr, care n-au plătit 
de multă vreme curentul 
electric consumat. Enume
răm doar cîțiva dintre cei 
mai răi platnici pe care 
conducerea S.D.E.E. a ți
nut să-i „popularizăm" în 
dorința de a le sluji de 
exemplu și altora. Printre 
cei ce uită cam des că au 
obligația să plătească e- 
nergia electrică pe care o 
folosesc în apartament se 
numără Ion Târnăveanu, 
Constantin Buleandră, Dio. 
nisie Târnăveanu, Florea 
lovan, toți locuind pe 
strada Aviatorilor din Pe
troșani. De aceeași „boală" 
suferă și Nicolae Rotaru, 
de pe strada Viitorului,1 
Viorel Zoltan, de pe strada 
Venus tot din Petroșani. 
Printre răi platnici ai 
curentului electric consu
mat se numără și Ilie Jdi- 
rea. Alexandru Irimescu, 
Sebastian Bălan din Pe
trii a, Emil Cric, luliu Bor
--------- -------------------------------- - -------  :.r-

Răspundem cititorilor

în 
s-a

• VASILE GRAUR, Lu
peni : Pentru a lămuri u- 
nele lucruri in legătură eu. 
scrisoarea dv. vă rugăm să 
treceți pe la redacție.
• EFTENOIU GRIGO- 

RE, Lupeni: Trecerea de . 
la o grupă de muncă la 
alta se face pe baza nor
mativelor și legislației 
vigoare. în cazul 
procedat corect.
• CIUCURESC 

GALIU, Vulcan : 
relatată de <’ 
rată. Conducerile E.G.C.L.

'Vulcan și I. C. S. Mixtă 
Vulcan vor lua măsuri.

dv;

DRA-
Situația 

dv. este adfVă-

ascensoare pentru care ar 
fi foarte necesar.

La defectarea ascensoare- 
lor, o „contribuție*4.™ nedo
rită o " aduc și locatarii. 
Transportînd materiale gre
le și voluminoase, permițînd 
joaca (aparent nevinovată) 
a copiilor, trîntind ușile, 

deyastînd și -descomple- 
tind instalațiile, unii loca
tari fac un rău deliberat 
celorlalți locatari și depa
natorilor. La acest aspect 
trebuie să adăugăm spu
sele locatarului Florea 
Rădoi, blocul A4; „Consi
der că noi. locatarii tre
buie să contribuim la pre
lungirea termenului de 
funcționare a lifturilor.

aș pre
să aibă 
împreună 
consiliul

termenului
a 

în acest sens 
pune Ca liftierii 
posibilitatea ca 
eu miliția și 
popular să sancționeze cu 
amenzi pe cei vinovați".

în bucătăria restau
rantului „Carpați" cu 
linie de autoservire din 
Petroșani se pregătesc 
zilnic peste 20 feluri de 
mîncare mult apreciate 
de cei ce servesc masa 
aici. In imagine, un as
pect din bucătăria uni
tății.

Foto ; Șt. NEMECSEK

An- 
lon
Au-

mai 
con-

rai

cu țîrîita
din. Vulcan, Adalbert 
draș, Partenie Udrea, 
Silvestru din Lupeni,
rel Purece din Paroșeni 
și lista lor ar mai putea 
continua. Nu intenționăm 
să-i enumerăm pe toți dar 
pe această temă vom 
reveni tot cu exemple 
crete.

Măsuri împotriva 
platnicilor se iau. Sînt tri
mise scrisori de atenționa
re, se percep taxe majo
rate, precum și întrerupe
rea sursei de alimentare 
cu energie electrică: și ne- 
racordarea ei pînă la a- . 
chitarea restanțelor. Sînt 
metode la .care n-ar trebui 
să se ajungă și aceasta de
pinde de conștiinciozitate. ' 
Așa cum. știm să consu
măm energia electrică, 
cum ne deranjează unele 
întreruperi de curent se 
cuvine să ne și achităm de 
obligații și aceasta din pro. 
prie inițiativă, nu cu țî- 
rîita. .

D. CRI ȘAN

• M. R., Vulcan : Tre
ceți pe la comisia de re
partizare a forței de mun
că, ce funcționează pe lin
gă Consiliul popular din 
localitate și vă va rezolva 
situația.
• UN GRUP DE LO

CATARI din Lonea; Cu 
privire la scrisoarea pe 
care o adresați redacției, 
vă comunicăm că cele re
latate de dv. sînt adevă
rate. Adresați-vă tovarășu
lui diriginte al oficiului 
poștal Lonea care va re
zolva situația.

Uneori și comoditatea 
lace ca locatarii să aibă de 
suferit. Exemplul ni-1 o- 
feră ascensoarele din blo
cul A 5. Reparate din 27 
noiembrie, ele nu au func- 

. ționat pînă în momentul 
vizitei noastre pentru că 
erau așteptați cei de la 
I. S. C. I. R. Sibiu pentru 
a autoriza funcționarea lor. 
(Electrieiana șjena Stîngă 
a luat măsuri de pornire 
împreună cu Ecaterina 
Neagu și Valeria Ionescu 
chiar în momentul raidului 
nostru,!).

Ce se desprinde din cele 
analizate? Că indiferent 
de cauze, care de cele mai 
multe ori sînt minere, lo
catarii și depanatorii de 
ascensoare trebuie să con
lucreze mult mai fructuos. 
Ei trebuie să acționeze 
mult mai eficient. Primii 
printr-o exploatare rațio
nală iar ultimii prin repa
rații prompte și de bună 
calitate. Cele constatate 
dovedesc că. și unii și alții 
sînt încă... restanțieri, în 
a se achita de obligațiile 
ee Ie au. .Ă'
loan A’eyo.rtdru TATAR
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I

LONEA : Clinele elec
tronic. /

ANINOASA : Așchiu. 
ță.

7 No-
în E-

N urnele

4

Ceremonia sosirii
Socialiste[ (Urmare din pag. 1) tovarășului Todor Jivkov
c o 1 a e 
tovarășul 
trecut în 
onoare.

Ceaușescu.
N 1 c o 1 a e 

și tovarășul

bucureștene pre- 
aeroport au făcut 
manifestare de 
celor doi condu- 
partid și de stat.

Vizita de prietenie a tovarășului 
Todor Jivkov în țara noastră 

Solemnitatea decorării

memento 16,00 Telex.
16,05 Telescoală.
16,30

cialismului, păcii și cola
borării în Europa și în 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii a a- 
vut loc pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbăto
rește.

La ora 10,00, aeronava 
prezidențială a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Todor Jivkov a 
fost salutat cu multă căl
dură și prietenie de tova
rășul Nicolae ~ 
Tovarășul 
Ceaușescu 
Todor Jivkov își string în
delung mîinîle, se îmbră
țișează prietenește.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bulga.

ria și Republicii 
România.

Tovarășul N 1 
Ceaușescu și 
Todor Jivkov au 
revistă garda de ... .

Un grup de pionieri o- 
feră tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Todor Jivkov buchete de 
flori.

Numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții 
zenți pe 
o caldă 
prietenie 
cători de

în această atmosferă, to. 
vară.șii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov iau loc în. 
tr-o mașină escortată de 
motocicliști. îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

lui, păcii și colaborării in
ternaționale, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de 
ani.

Au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ștefan Andrei, Emilian 
Dobrescu, alte persoane o-, 
f ici ale române.

Au participat tovarășii

PETROȘANI — 
iembrie : Piedone 
gipt ; Unirea : 
meu e iubire, I-II.

PETRI LA : Căpita
nul răzbunării.

Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan.
1001 de seri.

18,25
18,35
18,50
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea 

nomlcă.
19,45 Film artistic : 

văzut 
Producție a 

de Filme

Convorbiri oficiale

Examinînd modul în care 
se desfășoară relațiile ro- 
mâno-bulgare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au evidențiat 
cu- satisfacție faptul că în
țelegerile convenite sînt 
transpuse cu succes în 
viață, asigurîndu-se astfel 
dezvoltarea și adîncirea 
conlucrării prietenești din
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

S-a apreciat că dezvolta
rea actuală și în perspec- au avut.

de păreri cu privire la 
unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

ă 
A

(Urmare din pag. 1) tre cele mai favorabile 
pentru promovarea, la un 
nivel tot mai ridicat, 
colaborării bilaterale.
fost relevată hotărîrea am
belor părți de a acționa 
pentru valorificarea superi
oară a posibilităților exis
tente, în scopul intensifică
rii și diversificării coope
rării româno-bulgare 
multiple planuri.

Tovarășii N i c 
Ceaușescu și Todor 

apoi, un

pe

o a e1i

Jivkov
schimb

tivă a economiilor socia
liste ale României și Bul
gariei creează condiții din-

participă 17 țări. Salonul 
prezintă in actuala sa edi
ție 70 de diferite mărci de 
automobile.

IN 1981, în accidentele 
rutiere ce au avut loc în 
SUA au pierit peste 50 000

orașul Birmingham o adu-

Populare Bulgaria. în ca
drul unei solemnități, care 
a avut loc joi la Casa Sna- 
gov. Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, 
conferit pentru contribuția 
deosebită adusă Ia dezvol
tarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bul
gar, dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, la 
întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul 
bulgar, la promovarea cau- felicitat călduros, pe tova- 

. zei generale a socialismu- rășul Todor Jivkov.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat tovarășului 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi-

Lukanov. alte persoane o- 
ficiale bulgare.

După înmînarea înaltei 
distincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
și-au strîns mîinile înde
lung, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

în cadrul ceremoniei au 
rostit cuvîntări 
Nicolae Ceaușescu 
dor Jivkov.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, tovarășă 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
pfezenți la solemnitate l-au

tovarășii
Și

o 1 a e
Elena

Di n e u
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, joi, la 
Casa Snagov, un dineu in 
onoarea tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central

Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al ■ Republicii 
Populare Bulgaria.

Au luat parte persoane 
oficiale române și bulgare/ 

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au rostit

al toasturi.

privința retribuției pentru majorate în medie cu 10
munci similare rămîne în la sută, iar costul asisien- 
Marea Britanie o problemă ței medicale a crescut în
tot atît de precară ca și medie cil 6 la sută, 
în urmă cu un deceniu — 
arată publicația londoneză 
„Labour Research". Potri-

. vit statisticilor,

I 
I

VULCAN — Luceafă
rul : Orașul tăcerii.

LUPENI — Cultural: 
Ștefan Luchian ; Mun
citoresc : Dumas
Ca ucaz.

rașul
sus".
Casei 
Unu.

21,20 Eminesciana — e 
misiune literar-ar. 
tistică.

21,45 Telejurnal.
22,05 Întîlnire cu 

xpsoprana 
Berganză 
nia)

mez
Teresa 

(Spa-

URICANI : Croazi-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dumea 
Gheorghe, eliberată de 
I. M. Lupeni. O declar 
nulă. (mp.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borbel _.
Alexandru, eliberată de nulă. 
I. M. Petrila. O declar 
nulă. (74)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Săndi- 
ța Maria, eliberată 
1. M. I. F. Tg. Jiu. 
declar nulă.

de

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mure- 
șan Traian, 
I. M. Vulcan, 
nulă.

Emil Gheorghe, eliberată 
de 1. R. I. U. M. Petro
șani. O declar nulă. (79)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pădu- 
rașcu loan, eliberată de 
S. S. H. Vulcan. O declar *

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căscu- 
Jescu Olivia, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (81)

eliberată de
O declar

(77) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erham 
loan, eliberată de I. U. M. 
Petroșani. O declar nulă. 

(82)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pavel 
Nicolae, eliberată de I. M. 
Uricani. O declar nulă. (83)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tudor 
Alexandru.

~I. M. Vulcan.
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nico
lae Paraschiva, eliberată 
de I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (78)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele June

ANUNȚURI DE FAMILIE

eliberată • de ■
O declar 

(84)NIVELUL
din 
ilor

.... ----- , în anul an,
1981 retribuția medie a fe- tal, 
meilor britanice pentru ale, ... ,.......   ...
muncă egală cu cea a băr- oraș sini înregistrați peste
baților a reprezentat 
medie 72 la sută din 
lariile lucrătorilor de 
masculin.

IN CURSUL anului 
cut, viața s-a. scumpit în 
Olanda în medie cu 7 la 
sută, a anunțat Biroul 
Central de Statistică al a- 
cestei țări. în perioada 
respectivă, chiriile au fost

ȘOMAJULUI
industria construcți- 
ș-a dublat, în ultimul 
în Berlinul Occiden- 
Potrivit cifrelor ofici- 
în prezent, în acest

în 5 000 de constructori șo-
sa- meri, reptezentînd 18 la
sex sută din totalul salariați-

lor din acest sector de ac
tivitate.tre-

DUMINICA, 17 ianuarie

nare a Asociației de prie
tenie Marea Britanie — 
România. Cu acest prilej, 
s-a constituit o filială lo
cală a asociației. A fost 
prezentată, o gală de filme 
documentare românești.

LA BRUXELLES s-a 
deschis al 60-lea Salon in
ternațional al automobilu
lui, la care în acest an

patru milioane au fost ră
nite ori au suferit trau
me — a anunțat, la Wa
shington, Direcția naționa
lă a securității transportu
rilor. După cum s-a preci
zat, principala cauză a a- 
cesțor accidente o consti
tuie consumul de băuturi 
alcoolice și starea de obo
seală a conducătorilor 
.auto.

EGALITATEA INTRE 
FEMEI SI BĂRBAȚI în

UN GRUP de prieteni din Vulcan re„’/țintesc 
celor care l-au cunoscut că s-a împlinit un an de la 
decesul celui care a fost

AUGUSTIN JULA

GRUPA 1 400, an III ingineri seral anunța îm
plinirea a 6 luni de la pierderea prematură a co
legului lor

POPESCU TEODOR
îi vom păstra o veșnică amintire. Colectivul 

grupei 1 400.

8,00 — 8,40 Telescoală. 
8,40 Tot înainte !

Ștafetă pionierească 
pentru mîine.
Șoimii patriei (Ate
lierele hărniciei).
Film serial pentru co. 
pii. Alarmă în deltă. 
Producție a casei de 
filme Trei. Episodul 
2. ; ’ •■■■ „■ 
Omul și sănătatea. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
(Mari interpreți ro
mâni). 
De strajă patriei. 
Telex.

9,05

9,15

9,40 
10,00 
11,45

a studiourilor spâni- 
ole.

. '21,45 Telejurnal.
22,05 Varietăți coregrafice.

LUNI, 18 ianuarie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
1 001 de seri.
Telejurnal.

12,30
13,00

Album duminical.
13,05 Invitație la dans. 
14,00 Desene animate : Tom 

și Jerry.
17,10 Telesport..
17,50 Film se.rial : Linia

maritimă Onedin (e- 
pisodul 3). , •
Micul ecran peptru 
cei mici : „în lumea 
minunată a cărților". 
Telejurnal.
Cîntarea României — 
.Județul Vaslui.
Film artistic: Dra
goste și viteză (pre
mieră TV). Producție

18,40

20,15

18.50
19,00
19,30 Tribuna experienței.
19,55 Pentru curtea și gră-

; dina dv.
20,00 Roman foileton:

„Două generații" — 
Episodul 2.

20.50 Cadran mondial ; f— 
România și probleme,, 
le lumii contempora-

■ ; ne.,/i.
21,15 Orizont tehnico-știin-

țific. : O-;.;
21,45 Telejurnal.
22,05 Interpreți ai cîntecu-

' lui popular.
MARȚI, 19 ianuarie

— 11,15 Teleșcoală.
Hora Unirii (învăță- 
mînt preșcolar). 
Poșta teleșcoală. 
Tribuna experienței.
" Orient-
Expres (ultimul ‘ epi
sod). / 17,30

12,40 Originea omului (se
rial științific).

13.30 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Clubul tineretului.
17,25 Imagini din Pakistan.
17,45 Viața satului.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo

mică.

5 Consultații în spriji
nul . învățămîntului 
politico-ideologic. '• ■: 

18.50 1 001 de seri.; 
19,00 Telejurnal.
19,30

19,50
20,20

Actualitatea econo
mică. •
Universul femeilor. 
Teleeinemateeă. Ci
clul „Mari ’ actori,

16,00 Telex.
16,05 — 17,00 Telescoală.
17,00 Șah.
17,15
17.30
18,35
19.90
19.30

wz/zzzzw//////////zzw//z//z//zzz/wzzzzzz//z/zz///zzzzzzawzz/zzzz/
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■ 19,50

20,15

20.45
21.45
22,05

in-Muzică populară 
strumentalâ.
Ancheta TV. Imora
litatea indisciplinei.
„lancu Jianu" (balet). 
Telejurnal.
Portativul 
de nea.

fulgilor

mari regizor i”. „Do
sarul Kindler s-a în
chis". Premieră pe 
țară; Producție a stu
diourilor americane.

21,45 Telejurnal.
22,05 "Sport și muzică.

9,00
10,45

11-,00
11,15
11,40 Film serial.

MIERCURI, 20 ianuarie
JOI, 21 ianuarie

16,00
16,05
17,00
17,20

Telex.
— 17,00 Telescoală. 
Album istoric.
Tragerea prbnoăx- 
pres.
Actualitatea muzi
cală.

18,00 Almanah pionieresc.

— 11,15 Telescoală. 
Limba rusă.
Efigii de renaștere. 
Omul și sănătatea. 
Vatră folclorică.

9,00
■10,10

11,15
11,40
12,00 ... . ,
12,25 Consultații în spriji

nul învățămîntuiui 
politico-ideologic.

12,50 Telex.

Sport și sănătate. 
Viața culturală.
Desene animale. 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică. Priorități ale 
anului 1982 în eco
nomia țării. ,
Studioul tineretului.19,50

20,35 Drumurile țării, dru- 
murile inimii.
Concurs de cultură 
generală. Participă 
concurenți din jude
țele Bihor, 
Mehedinți.

21,45 Telejurnal.
22,05 Meridianele

lui.

Bacău,

cintecu-

VINERI, 22 ianuarie
16,00
16,05
16,30

Telex.
— 16,30 Telescoală. 
Emisiune în 
germană.
Tragerea loto. 
La volan. 
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică,

19,40 Contemporanii 
tri.

20,00 Film artistic :

limbii

18.25
18,35
18.50
19,00
19.25 econo-

noș-

„I’e-

trecere la vilă (pre
mieră TV). Producție 
a studiourilor bulga
re.

21.10 Dezbateri culturale.
21,45 Telejurnal.
22,05 Muzica și poezia care 

ne-au însoțit istoria. 
Cîntecele Unirii. *

SÎMBAtA, 23 ianuarie
9,00 — 10.00 Telescoală.

• Limba spaniola. 
0 Limba franceză.
• Limba română.
Universul femeilor.
Telecinemateca : „Do
sarul Kindler s-a în
chis".
Centre muzicale ale 
țării — Brașov.
Telex,

' 12,00

13,00
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18,35 Săptămîna politică. 
18,50’1001. de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țară 

mea.
19,55 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial : „Tran

zacția". Episodul 2.
21,25 Muzică distractivă.
21,45 Telejurnal, Sport.
22,05 De drag și de voie 

bună.
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