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Vizita de prietenie a 
tovarășului Todor Jivkov 

în țara noastră
Continuarea convorbirilor oficiale

ANUL XXXVIII, NR. 9 131 SIMBATA, 16 IANUARIE 1982 30 BANI

de

Vineri, 15 ianuarie, au 
continuat, la Casa Snagov, 
convorbirile oficiale între 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov,

secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar,

■ ședințele Consiliului 
Stat al Republicii 
lare Bulgaria.

La convorbiri ău j 
pat : tovarășa E 
Ceaușescu, membru

pre- 
de 

Popu

al C.C. al P.C.R., prim* 
viceprim-ministru al gu
vernului, persoane oficiale .
române și bulgare.

în cadrul noii runde de '
convorbiri, au fost exami
nate pe larg posibilitățile 
existente, căile și modali-.

partici-
1 e n a

........... ........... al Co
mitetului Politic Executiv (Continuare in pag.

în municipiul Tîrgoviște
a 4-a)

Comuniștii, toți oamenii 
Aiuncii de la mina Paro- 
șeni. se află în prezent 
mobilizați cu toate forțele 
pentru transpunerea ’ în 
viață a sarcini T o r 

sporire a producției de 
-«plkune cocsificăbil, ob
ținerea unor înalți indici 
de eficiență. Din acest co
lectiv. despre modul cum 
acționează organele și or
ganizațiile de partid pen
tru înfăptuirea acestui 
deziderat major — cărbu
nele anului ’82 — ne scriu 
secretari și secretari ad- 
juncți de partid;

PE PRIMUL PLAN —
.1 FOLOSIREA LA
K.. 
F

Biroul organizației 
bază de la sectorul II 
ducție și-a propus în 
cest an să' acționeze 
hptărît pe linia folosirii la
capacitate a utilajelor (com
plexe mecanizate) și ins
talațiilor. Pentru a mate-

rializa această propunere, 
b.o.b. a făcut o repartizare 
judicioasă pe schimburi 
și pe zile a membrilor de 
partid, a specialiștilor. A- 
cest lucru a dus la o asis
tență tehnică de calitate și 
implicit, la realizarea u- 
nui plus la producția de 
cărbune de peste 700 to
ne. A devenit o practică o- 
bișnuită ca rftembrii bi-

îndeplini și depăși planul 
în trimestrul 1.

Petru MANEA, 
secretar, organizația 

băză nr. 2
de

CAPACITATE A
UTILAJELOR

de 
pro- 

a- 
niai

FACTORUL 
DETERMINANT — 

ÎNTĂRIREA ORDINII 
DISCIPLINEI

~.... ......... .........   __ Sectorul I, era „corigent"
rouîui .organizației de ba- la capitolul disciplină.

“ ■ ' ............... Printr-o susținută muncă
politică de la om la om 
am reușit să-i determinăm 
pe cei care erau „abonați" 
la nemotivate, in zilele de 
plată și avans, să nu mai 
lipsească de la șut. Tre-. 
buie să spun că atunci cînd 
nu s-a înțeles necesitatea 
eliminării absențelor ne
motivate, comuniștii, în a- 
dunările generale de 
partid, au făcut opinie, au 
cerut sancționarea celor 
în cauza. Așa a fost cazul 
lui Vasile Ostaciuc-- sanc
ționat cu vot de blam cu

za și conducerea tehnică a 
sectorului să se întâlneas
că ori de cîte ori este ne
voie pentru a se informa re
ciproc asupra modului de 
funcționare a celor două 
complexe mecanizate, asu, 
pra stadiului de realizare â 
producției, precum și asupra 
greutăților apărute, ștabi- 

. lind măsuri comune. Cred 
că acțibnînd pentru întări
rea răspunderii personale, 
pfintr-o muncă vie, direc
tă cu oamenii, de explicare 
a necesității realizării rit
mice a sarcinilor la pro
ducția de cărbune, ne vom

ȘI

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re* 
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Tpdor 
Jivkov, secretar general 
al Cpmitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au fost 
vineri, oaspeții municipiului 
Tirgoviște, veche citadela 
a istoriei și culturii" româ
nești, care, în anii cons
trucției socialiste, a cunos
cut o puternică dezvoltare 
economică și socială, deye. 
nind un important centru 
al industriei noastre 
vîrf.

Cei doi conducători 
partid și de stat au 
însoțiți de persoane -oficia
le române și bulgare.

Elicopterul prezidențial.

de

de 
fost

cu care au călătorit înalțiî 
oaspeți a aterizat pe noua 
platformă . industrială din 
sudul orașului, unde mii 
de muncitori de la între
prinderile. de aici- și Uiți 
locuitori ai Tîrgoviștei.. aU 
făcut înalților oaspeți o 
primire deosebit de entu
ziastă/o vaționîhd pentru 
tradiționala prietenie ro- 
mâno-bulgară, pentru con
tinua dezvoltare a conlu
crării rodnice dintre țările 
și popoarele noastre.

în numele locuitorilor 
județului , Dîmbovița, tova
rășul FlOrea Ristache, prim. 
.secretar al Comitetului ju
dețean de- , partid - a adresat 
tovarășilor N i c o l a p 
Ceausescii și Todor Jivkov, 
un călduros bun .venit..

Secretarul general . al 
-Partidului- Comunist Ro
mân și secretarul general 
al Com itetului - Central al

Partidului Comunist Bul
gar au răspuns cu multă 
căldură acestor manifestări 
de stimă și prețuire ale 
mulțimii.

Aceeași atmosferă caldă, 
entuziastă s-a regăsit și
lâ intrarea în combinatul» 
metalurgic — primul 6»
biectîV al, vizitei tovarăși
lor Nicolae , Ceaușescu și
Todor Jivkov. Sute de. me- 
talurgiști: săluță cu deose
bitei căldură pe înalții oas- 
peți. ' ' ■

- în- secția de tablă și 
benzi inoxidabile a combi
natului, ministrul de re- . 

-sort - șl ’ directorul unității, 
înfățișează 'oaspeților ' pro-' 

-filuLconibinătului. —- .ci-at 
in. ultimul deceniu — pers
pectivele sale de dezvolta
re, pre; uni si o serie . de

iC+tibinuare ^09. a 4 a)

Brigadierii Pavel De- 
diu și Constantin Iacob 
alături de ortacii lor 
Nicolae Adăinuț și Va- 
sile Victoria, fruntași ai 
Sectorului I de Ia I.M. 
Aninoasa.

O brigadă ca o familie

Cu exigență, ,,șî,.dăruire, 
acționînd consecvent pen
tru redresarea producției, 
colectivul I.M. Petrila a 
realizat în ziua de 14 ia
nuarie, peste 3 800 tone 
de cărbune. Au extras pes- 

■ te prevederile zilnice 
lectivele sectoarelor II 
plus, 210 tone, III — plus 
93 tone, și V — plus 30 
tone de cărbune, aepst din 
urmă 'colectiv fiind cel 
dinții la nivelul minei care 

organizezea reușit să-și 
astfel . munca productivă 
Incit zilnic, de 
tul anului obține extracții
peste prevederi. Majorita
tea formațiilor de . lucru 
ale minei reușesc ca, prin- 
tr-o disciplină fermă, înal
tă responsabilitate munci
torească să-și realizeze sar., 
ciaile proprii. Printre bri
găzile cu rezultate constant 
bune se situează cele con
duse de Aurel Grigore, Va
sile Glîșcă, Constantin 
Cozma; Virgil Dumitrașcu, 
Constantin Alexa, Ștefan 
Purice, Ludovic Fiilop, Ni- 
colae Tăian, Gavrilă Mi
hai și altele. (T. Svoboda)

I.M. PETRILA

Foto; Șt. NEMECSEK
'Continuare in pag o 2-a;

la începu-
Punctul nostru de vedere

Treaba făcută pe jumătate.
A nins mult, pe străzi 

s-a depus un strat " gros 
de zăpadă. Au venit uti
lajele și au curățat dru
murile,- împingând zăpa
da la marginea -drumului 
unde s-a făcut un „mun
te" greu de trecut pe jos. 
Așa a rămas și s-a făcut 
gheață. Treabă făcută 
pe jumătate. Ca să traver
sezi strada prin ^Cărărui
le" înguste e un adevărat 
calvar. Riști să ajungi, 
prin alunecare, sub, ro
țile mașinilor. Știm,

este., carburant pentru
transportarea zăpezii,
dar lopeți sînt,. lucrători 
la salubritate la fel. De 
ce nu se curăță „munte
le" de gheață măcar în 
dreptul trecerilor pieto- 
nale. Dar, mai ales de 
ce. nu văd „șefii" salu
brității că traversarea 
drumului e o problemă? 
Și asta din vina lor, pen. 
tru că nu intervin s-o 
rezolve.

Red.

In pagina a 3-a

SPORT
(în pag. a 4-a)

Una dintre cele mai bu
ne formații .de-lucru ale 
minei Uricani este si. co
lectivul brigăzii conduse 
de Aurel Șoșoi de la. lu
crările de pregătiri în 
cărbune. Adevărul spuse
lor — faptele de muncă ale 
acestui destoinic și hotărît 
colectiv mineresc, care și-a 

■ făcut- datoria cu prisosință 
în anul trebut și continuă 
seria succeselor și în acest 
an. Bunăoară, în 1981, „bă
ieții mei", așa cum îi pla
ce lui Aurel Șoșoi să spu
nă, au realizat o producție 
de 1867 mc suplimentar 

-, prevederilor de plan, a- 
ceastă prin sporirea pro
ductivității muncii eu 0,33 
mc pe post.

Ce a însemnat hărnicia 
„băieților" Iui Aurel Șoșoi 
pentru sectorul II al minei 
Uricani ? Șeful . sectoru
lui, tehnicianul Vasile Ma
tei ne mărturisea : „Dato
rită unei bune activități 
de punere la timp în ex
ploatare a noilor capacități, 
sectorul II a realizat o 
producție suplimentară pre
vederilor 
cărbune, 
tul anual 
numai de 
bune. Economia sectorului •

Există pe ici pe colo, 
din ce în ce mai rar, 
este foarte adevărat, dar 
tot atît de adevărat e^ste 
că încă mai există cite 
un „șefuleț" că șef, nu 
ajunge niciodată, deose
bit de... intolerant. Are 
o placă veche și atît de 

. uzată incit acul grama- 
I fonului, că la mijloace 
i mai moderne nu s-a ridi- 
i cat, se învîrte pe același 
’ șănțulef repetînd, ca un, 
| leit-motiv enervant (prin 
i lipsa lui de conciziune) 
J și intolerant (prin fari- 
ț seism).

—* La mine nu merge, 
cu... Mie îmi trebuie or-I 

I

de 6600 tone de 
deși angajamen- 
al sectorului era 
2500 tone de căr-

este de 45,2. lei/tonă, ceea 
ee înseamnă 7,5 ' milioane 
lei pe sector la nivelul' a- 
nului trecut; Pregătind 
blocul III din stratul 17—18 
cu o rezervă de 150 000 to
ne de cărbune și blocul IV. 
cu o rezervă de 30.000 de 
tone, în acest an ne vom 
„bate" pentru a realiza o 
producție și mai mare de 
cărbune.’ în aceste rezul
tate se regăsește substan
țial activitatea . minerilor* 
din brigada lui Șoșoi. Ei 
merg cu mult înainte, asi- 
gurîndu-ne noi fronturi 
pentru cărbune".

Ce anume a stat Ia ba
za succeselor amintite ? 
„Cred eu, susținea briga
dierul Șoșoi, că esențial in
tr-o formație de lucru este 
omogenitatea, - înțelegerea 
între membrii brigăzii. Nu 
am folosit niciodată tonuri 
înalte, deși am avut parte 
și de oameni noi care , la 
început ne-au creat proble
me, dar cînd a fost să pie
ce 
cu

la alte brigăzi, plecau 
lacrimi în ochi. De e-

Teodor ARVINTE J

(Continuare in pag a 2 a)

El era cel care mai me
reu îniîrzia, El era 
care mereu «rea

dine și disciplină. . Cui 
ii place bine, cui nu-i...

Ce nu merge... nu . mai 
spune cum nu spune și 
nici ce se întîmplă cu 
cel care „dacă nu-i pla
ce", Dar afirmă că ches
tiunile acestea nu merg 
„la mine". Nici vorbă ca 
ordinea și disciplina să 
fie introduse în între
prinderea sau instituția 
unde lucrează, că sini ne
cesare procesului de pro- , 
ducție „ci lui îi trebuie". 
Și de fapt avea foarte 
multă dreptate, LUI îi 
trebuie ordine și discipli
nă pentru că el era mai 
indisciplinei ca ceilalți.

<
cel .

...............   ceva l 
probleme de rezolvat. In ’ 
timpul orelor de program 
mereu t 
(și urma un „șef mare"),

. iar 
val erau... pur personale.

„Intolerantul" se (ine i 
tare și la începutul zilei ’ 
de lucru își pornește a- 
cul gramofonului pe șan
țul _ de mult tocit și în
cepe : „La mine..." Dar 
placa s-a uzat șl lumea 
a observat și l-a spus ras ■ 
picat „La noi in între
prindere nu au ce căuta 
cei ce provoacă dezordi
ne și indisciplină !“.

. . 5
era chemat la... i ' 

urma un „șef mare“), . 
problemele de rezol- I

Dorin GRETA

■1
I 
I
V

*

I
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în aceste zile în unități
le economice și instituțiile 
din Valea Jiului, că și. din 
întreaga țară, se desfășoară 
adunările generale de dări 
de seamă anuale ale gru
pelor sindicale —ș> acțiune 
politică ce va fi urmată de 
conferințele comitetelor de 
sindicat pe sectoare, secții 
de producție, ateliere 
întreprinderi.

■ La grupa sindicală 
sectorul IV al minei 
nea, analiza exigentă

- darea de seamă 
prezentată de biroul gru
pei sindicale, dezbaterile 
purtate de membrii de sin. 
dicat pe marginea ei, în 
spiritul principiilor auto- 
conducerii și autogestiu- 
nii muncitorești, au scos 
în relief o bună experien
ță dobândită în muncă de 
colectivul sectorului în a- 
nul 1981, realizări notabile 
în îndeplinirea indicato
rilor de plan și.de eficien
ță : depășirea productivi
tății muncii în abataje cu 
220 kg/post, iar pe sector 
cu 54 kg/post, realizarea 
unui volum de lucrări de 
pregătire peste plan de
180 ml, 5 lei/tonă econo
mii la costurile de produc- 

. ție ale cărbunelui extras.
Organizând întrecerea so
cial istă pe baza noilor cri
terii, biroul grupei sindi
cale a creat cadrul propice 
afirmării inițiativei mine
rilor și electrolăfcătușilor,

și

din
Lo- 
din 

anuală

a maiștrilor din sector în 
punerea în valoare a re
curselor interne 
creșterea extracției de căr. 
bune și reducerea costuri
lor de producțiej iar ca 
rezultat concret sînt reali
zările bune obținute de 
brigăzile fruntașe ale sec
torului cum sînt cele con
duse de Miclea Ion III (o 
depășire de peste 15 000 
tone în’ 1981), Iosif Clam- 
ba (7 500 tone), Zaharia 
Bălăuță (1100 tone de căr-

pentru

Adunări in 
grupele sindicale

SIMBATA, 16 IANUARIE 1982

ca o familie
(Urmare din pag. 1) sînt cei maiL 

din form
susține

Cabinet juridic
• COJOCARI’ ION, U- 

ricani : Retrogradarea în 
funcție sau în categorie, 
în cadrul aceleiași pro
fesii, se face potrivit art. 
13 alin „d" din Legea nr. 
1/1970, pe durată de 1, 2 
sau 3 luni. Durata retro
gradării trebuie să se în
scrie în limitele legii. Re
trogradarea pe o perioa
dă mai mare de 3 luni, 
ori pe durată nedetermi
nată este o măsură abu- 

fi atacată, 
judecată 

împlinirii 
3 luni, pe

bune). La fel a sprijinit bi
roul grupei sindicale reu
șita acțiune inițiată în 
sector, de .recuperare și re- 
condiționare a armăturilor 
TH, în care a fost impli
cată o formație constitui
tă ad-hoc (din ea făcînd 
parte oameni inimoși și 
cu inițiativă ca Gherasim 
Pui, Petru Mirci, Iosif Ne
gru, coordonați de Ion 
Martinescu) care după o- 
rele de program a acționat 
în subteran aducînd secto
rului o economie de 60 000 
lei. De asemenea, biroul 
grupei sindicale a sprijinit 
efortul de ridicare a nive
lului pregătirii profesiona
le din sector, în anul tre
cut absolvind cursurile de 
calificare de miner 25 de 
Oameni ai muncii, iar alți 
10 urmează în prezent un 
curs de calificare-, în ace
eași meserie. Totodată,

. grupa a acționat pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei prin inițiativele „Ju
decata muncitorească" și 
„Dirigenția muncitoreas
că", a îndrumat oamenii 
muncii să participe Ia ac
tul culturii, din grupa sin
dicală muncitorii Dobre 
Miron II și Dumitru Căli
na făcînd parte din for
mația folclorică de fluie
rași a clubului din Lonea.

Pentru acest an, colecti
vul sectorului IV are de 
realizat o sarcină de pro
ducție cu 8000 tone de 
cărbune superioară celei 
din anul trecut, în scopul 
asigurării condițiilor . de 
realizare a planului, în 
dezbaterile pe schimburi 
ale adunărilor grupelor sin
dicale din zilele trecute, au 
fost făcute eu chibzuință 
muncitorească propuneri 
pentru îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de 
muncă. S-a propus apro
vizionarea cu lemn după 
dimensiuni și uscat a aba
tajelor (Zaharia Bălăuță), 
muncitorii de pe fluxul 
de transport să fie dotați 
cu minimum de scule pen
tru a putea interveni în 
caz de defecțiuni mecanice 
(Ștefan Pop). Alte pro
puneri prevăd intensifica
rea controlului la domiciliul 
celor care lipsesc de la 
șut, necesitatea respectă
rii cu strictețe a normelor 
de protecție a muncii, a pre
vederilor Decretului Con
siliului de Stat de întărire 
a ordinii și disciplinei, a răs
punderii personale în mun. 
că.

E

xemplu, vagonetarul Cons
tantin Panțîru luna aceas
ta a fost omis pe împărți
re la brigadă și a venit 
într-un suflet acasă la mi
ne să mă Întrebe de ce 
nu-1 mai primesc. Te pri
mesc băiete, a fost numai 
o greșeală I Atunci am vă
zut în ochii lui Costică 
mulțumire și bucurie, 
mare lucru armonia".

De înțelegerea și armo
nia care domnesc în bri
gada condusă de Șoșoi 
ne-am convins la o recen
tă ședință de grupă sindi
cală cînd brigadierul fiind 
răcit, neputînd lua cuvîn- 
tul, șeful de schimb Gri- 
gore Jalbă ă vorbit el in 
numele brigăzii angajînd 
colectivul în acest an, la 
realizarea peste prevederi, 
le planului a 100 ml 
galerie.

Care 
oameni __ . _
Brigadierul Șoșoi 
că toți. Dar, la insistență 
ne-a mărturisit: „Am pa
tru șefi de schimb ca niș
te „lei" și patru schimburi 
ca niște familii, de fapt 
brigada noastră este o 
mare familie".

Evidențiind activitatea, 
elanul și dăruirea cu care 
au acționat membrii brigă
zii conduse de comunistul 
Aurel Șoșoi în anul trecut 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de pro
ducție, eît și hotărîrea de 
a face totul pentru a se 
situa în fruntea întrecerii 
socialiste și în acest an, se 
desprinde ideea unei bune 
organizări a producției și . 
a muncii, cît și relațiile
tovărășești între membrii 
brigăzii, relații de stimă, 
înțelegere,, care : asigură 
succesul colectivului.

i. balan

In cadrul laboratorului de electrosecuritate de Ia 
C.C.S.M. Petroșani, tehnicianul principal Tovie Pur
tător și laboranta Lucreția Jitea execută testarea Ia 
explozie a unui subansaniblu al combinei de abataj 
UA-2, fabricat Ia l.U.M. Petroșani.

' Foto : Șt. NEMECSEK <..

(Urmare din pag. 1)

zivă, ea poate 
ia comisia de 
chiar înaintea 
termenului de 
motiv că măsura este fă
ră bază legală. în conse
cință, dacă dv. considerați 
că sancțiunea aplicată de
pășește termenul legai, a- 
dresați-vă comisiei de ju
decată de la întreprinde
rea la care lucrați.
• ANONIM. Vulcan: 

Numărul personalului 
muncitor încadrat la ul
tima gradație nu poate 
depăși 5—8 la sută din 
totalul personalului în
cadrat pe gradații din ca
drul fiecărei unități. A- 
cordarea gradațiilor este 
pentru conducerea uni
tății o posibilitate prevă
zută de lege și 
ție. Acordarea 
ilor este lăsată 
cierea organului 
ducere colectivă 
ții. Cei ce îndeplinesc con
dițiile legale dar nu li se 
acordă gradație, pot face 
contestație la conducerea 
colectivă din unitate sau 
la organul ierarhic supe
rior, după caz.

o obliga- 
gradați- 

la apre- 
de con- 
al .unită*

Constantin GRAURE, 
jurist

avertisment, a minerilor 
Constantin lung, Dumitru 
Pop, Constantin ' " 
a electricienilor 
Păun și Iosif Algor, 
marea 
scăzut simțitor numărul 
nemotivatelor, iar 
cu aceasta a sporit 
ducția de cărbune, 
gîndu-se la zi, peste 
vederile sectorului 231 to- 

. ne. în continuare, în acest 
an, b.o.b, își - va concentra- 
atenția și pe întărirea dis
ciplinei tehnologice, avînd 
în vedere că acțiunile noas
tre . politico-educative tre
buie să conștientize
ze oamenii muncii din co
lectivul nostru de necesi
tatea strictei respectări a 
prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat, cu pri
vire la întărirea ordinii 
disciplinei.

Marin DOBROMIR, 
secretar adjunct, 

organizația de bază nr.
O CONȘTIINȚA NOUA — 

RECEPTIVA LA
IMPERATIVELE IMPUSE 

DE PROCESUL DE 
EXTRACȚIE

Avînd în vedere sarcina 
de mare răspundere ce re
vine colectivului nostru — 
aceea de a transporta pro
ducția de cărbune, biroul

Dascălu, 
Nicolae 

Ur- 
aceștor măsuri ? A

odată 
pro- 

extră-
Pi

și

1

f
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cației politice

I muncii, de partid". Pu 
cație editată de Secția ț. 1 ... .. . . . .

y

tate practică organelor 
și organizațiilor de partid 
și activiștilor acestora, pre
cum și propagandiștilor 

' • PUBLICAȚIE. A apă- din învățămîntul
rut și s-a difuzat, în Va- co-ideologic.~ _ 
lea Jiului, în peste 500 e- —
xemplare, nr. 4 al publi-

„Tribuna 
‘ ’ ...... Publi-

pro- 
pagandă a Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R. și redacția ziarului 
„Drumul socialismului" De. 
va, acest ultim număr al 
său de apariție pe anul

NU VA JUCAȚI CU 
ALCOOLUL !

Copiilor li se spune 
„nu vă jucați cu fo- 
eul !“. Șoferilor, nu vă 
jucați cu alcoolul, dar 
nu mai sînt copii. Și 
cu toate acestea... Tre
buie să ascultați niște 
argumente care-ți pro
voacă rîsuL Păi cum să 
nu rîzi cînd Constan
tin Băloi, de la I.U.G.T. 
Craiova, șofer pe 3uto- ' 
camionul 21 —- DJ — j 
3664. oprit de agentul i 
de circulație, după ee a > 
„înverzit" fiola a susți- j 
nut sus și tare: „mîncai, i 

■ zău, gogonele. Cred că ' 
: de la gogonele s-o. fi \ 
i înverzit". S-auzi și să nu ; 
l crezi ditamai... gogoașa ș 

pe care a plătit-o cu I 
500 de lei și cu permi
sul suspendat pe o lu- i 
nă. Zău, nu vă jucați 
cu... focul 1
ATENȚIE LA STAREA 

TEHNICA
Nu spunem o noutate 

că de starea tehnică a 
autovehiculului depin
de siguranța lui și a 
pasagerilor sau mărfu
rilor în circulație.

Este nepermis, mai a. 
Ies șoferilor profesio
niști (pregătiți și clip 
punct de vedere 
nie) să iasă în trafic cu 
mașini defecte eu tot 
felul de improvizații. Și 
totuși, în ziua de 14 
ianuarie. Bălan Mircea 
si Fazekaș Ioan, șoferi 
la U.M.T.C.F. Petro
șani au circulat cu de
fecțiuni tehnice la sis
temele de direcție și 
cel de iluminare. Ca 
să nu fie în continuare 
pericole publice, cele 
două autovehicule — 21 
— HD —- 3466 și 21 — 
HD — 2595 — au fost 
.trase pe dreapta (li s-au 
ridicat certificatele de 
înmatriculare), iar șo
ferii au fost sancționați, 
conform legii. La fel a 
pățit și Mladin Cons
tantin care a plecat la 
drum CU' „Moșkvici-.ul" 
avînd pneuri cu 
grad foarte avansa 
uzură. Oare nu s-a 
dit la ce ptțfeole 
expune circulînd 
pe drum alunecos ?
E BINE DE REȚIN 

înainte de a porr 
drum verificați ins 
fia de dezaburire a 
bțizului, curățați 
gheață toate gean 
le mașinii ! Pe vreme 
de ceață circulați cu 
faza de întîlnire aprin
să chiar și- în timpul zi
lei. — lanternele de po
ziție nu mot fi văzute pe 

i ceață —, folosiți la ne
voie semnale sonore pen. 
tru avertizare. Nu o- 
priți și nu staționați pe 
carosabil ! Nu vă anga
jați în depășire numai 
după o temeinică asi
gurare că poate fi exe
cutată în deplină 
ranță.
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organizației de bază acțio
nează pentru a forma, în 
riadul oamenilor care ser
vesc fluxurile de benzi, 
mașinile de extracție etc.f torîlor, 
o conștiință înaintată. Am 
început anul prin a orga
niza o dezbatere largă, 
mai: întîi cu comuniștii, 
pentru a realiza un trans
port fluid, fără întreruperi 
și dereglări a producției

de transport. Toate 
nimeritele .. din sector 
pozitive și negative 
aducem, eu ajutorul agita- 

al mijloacelor pro
pagandei vizuale și auditi
ve, la cunoștința oamenilor 
muncii din colectivul sec
torului nostru și al. între
prinderii.

Nicolae BODESCU, 
secretar, organizația 

de bază nr. 3

Realizarea sarcinilor 
de plan

de cărbune. Apoi am ex
tins acțiunea și în Cadrul 
grupelor sindicale, cu în
treaga masă de oameni ai 
muncii din sectorul III 
transport. în același scop 
folosim și metoda informă
rilor la fața locului, la 
preluarea schimbului, asu
pra ritmului evacuării 
producției, a aprovizionă
rii locurilor de muncă cu 
materiale, defecțiunilor a- 
părute și măsurile ce se 
impun pentru remedierea 
lor. Totodată acționăm 
pentru rezolvarea opera
tivă a problemelor ridicate 
de oamenii muncii privind 
îmbunătățirea ■ procesului

MAREA RĂSPUNDERE 
POLITICA A FIECĂRUI 

COMUNIST

sul de producție. Avem în 
vedere mai mult ca pînă. 
acum, desfășurarea unei ~ 
activități de perspectivă, 
ceea ce constituie o trăsă
tură caracteristică a stilu
lui nostru de muncă. La 
ora actuală se știe precis 
in ce stadiu se află o a- 
numită lucrare minieră, 
cînd se. va înlocui un uti
laj, cînd se va recicla un 
complex. Stilul dinamic, 
revoluționar de conducere 
a activității economice pro
movat de comitetul de 
partid în toate 
organizațiile de bază, . se 
regăsește și în realizările 
de producție. La zi, pe 
luna ianuarie, noi ne-am 
depășit sarcinile de plan 
cu peste 1 100 tone cărbu
ne. Măsurile politico-edu
cative și tehnico-organiza- 
torice pe care le-am luat

.. ., , , , , la îndemnul adresat între-Comitetul de part.d de iu popor.. de tova.
Iaf minX,Par^%ni 3 rășul Nicolae Ceaușescu,
este preocupat în acest m- ■ 
ceput de an să imprime în
tregii activități politice și 
educative o mai mare mo
bilitate și dinamism. Dacă 
înainte vreme, se analiza 
mersul îndeplinirii planului 
decadal, în acest an facem 
aceasta zilnic. Cu acest pri
lej, comitetul de partid, 
conducerea tehnică a mi
nei pot lua operativ măsu
rile politice, tehnico-organi- 
zatorice impuse de proce-.

1981 este de o reală utili-.-După ce parchetarii con
duși de Gheorghe Petru 
își vor termina misiunea 
intră în acțiune meseriașii 
ce vor 
racotă, cei ce revizuiesc și 
repară instalațiile sanita
re, sau 
ieli, reparații la acoperiș, 
vopsitorii si zugrăveli.
• ALO, A.U.T.L. ! Tot 

la această rubrică publi
cam, înainte de Anul Nou, 
o corespondență prin care 
navetiștii din Vulcan 
exprimau mulțumirea că 
A.U.T.L.P. efectuează _
fiecare dimineață o cursă • mii zece fondiști ai C.S.Ș.

politi-
monta sobe de te-

în Mesajul de. Anul Nou, 
precum și cele luate în ur- 

Decretului 
sînt 

în 
e- 
fi- 
în

Bia apariției 
Consiliului de Stat 
menite să contribuie 
mod sigur la . realizarea 
xemplară a producției 
zice nete de cărbune 
acest an.

Mihail STANCU, 
secretar adjunct al 
comitetului de partid 
de Ia I.M. Paroșeni

sigu-

Duminică, 17 ianuarie 
este permisă circulația 
autoturismelor proprie
tate personală pur ti nd
număr de înmatriculare 
CU SOJ^, 
Rubrică realizată cu 

sprijinul biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

• REPARAȚII 
TALE. „Ofensiva" 
realizarea planului 
parații capitale a fondului 
locativ din orâșul Petrila 
a început încă de pe a- 
cum. Primul obiectiv ata
cat de muncitorii secției 
Petrila a E.G.C.L. . Petro
șani este blocul nr. 2 din 
cartierul „7 Noiembrie".

CAPI- 
pentru 
de re-

vor executa tencu-

își

în

Petroșani, secția din Vul
can, antrenor profesorul 
Arfled Imling, se află la 
concursuri de schi—fond
organizate în țară. Ei vor 
participa la concursurile 
dotate cu „Cupa Brașovia" 
și „Cupa Rîșnov". Le do- 

supraaglome- rim noi , trofee în palmare-

pe ruta Vulcan — Petro
șani. De c.îțeva zile însă 
s-a renunțat la această 
cursă. Ca urmare, lucruri
le s-au complicat din-nou. 
Ieri în stațiile din Vulcan 
așteptau sute de oameni 
ce nu mai puteau ..urca în 
autobuzele supraaglome
rate dinstre Uricani,- care, sOȚ dejanbogatj 
evident, nici nu au oprit. ’
Ne întrebăm : organizato
rii, colectivul acestei uni
tăți nu sînt capabili să se 
„țină" nici măcar de puți
nele bune obiceiuri ?
• SCHI. Din nou, pri-

• SPECTACOL. Dumi
nică, 17 ianuarie a.c., ora 
17, la clubul sindicatelor 
din Lonea are loc un con
cert de muzică populară 
intitulat „De pe plaiuri 
someșene". Interpretează 
ansamblul Filarmonicii de

stat din Cluj-Napoea. își 
dau concursul Maria Mar- 
cu, Dumitru Sopon, Iusti
na Dejeu și. alți îndrăgiți 
soliști de muzică popu
lară. ..Momente vesele, Li- 
viu Varga. își mai dau 
concursul Maria Butnaru 
și Nicolae Rotaru de la 
Radioteleviziunea română. 
(M. Vachold)

Rubrică realizată de 
Toma ȚATARCA

%25c8%2599i.de


SIMBAtA, 16 IANUARIE 1982 ȘteoQuf roșu

IțT Wl© I

/X ■

Casa de cultură trebuie să fie un autentic 
centru metodologic al muncii educative

t

Implicată mai mult în 
activitatea educativă, Ca. 
sa de cultură din Petro
șani a început anul 1982 
cu un program mai com
plex despre care am ce
rut detalii de la tovară
șul Ion Dulămiță, direc
torul instituției.

Cum, prin ce me- 
' tode concrete, prin ce i- 
nițiative își va realiza 
Casa de cultură funcția 
educativă ce-i revine ?
— în spiritul Întăriri

lor Congresului al XII-iea 
al P.C.R., al sarcinilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolac Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, privind formarea ,și 
dezvoltarea conștiinței 
oamenilor muncii, Casa 
de cultură din Petroșani, 
alături de ceilalți fac
tori educaționali, va ac
ționa Și în anul 1982 în 
direcția impulsionării ac. 
tivității ideologice, poli
tico-educative și cultural- 
artistice atît de expresiv 
și stimulativ sintetizată 
$n Festivalul național 
'„Cîntarea României". în 
acest sens, pe baza unor 
programe unitare de mă
suri va fi organizată o 
gamă largă de activități 
cuprinzînd spectacole, de 
seară și matinee, ale ins
tituțiilor profesioniste, 
prezentări de programe 
artistice cu formațiile 
proprii în toate localită
țile Văii Jiului, festiva
luri, serbări .câmpenești, 
concursuri, expuneri, con

ferințe, la acestea adău- 
gîndu-se activitățile ins- 
tructiv-educative din ca
drul cursurilor și cercu
rilor Universității cultu- 
ral-științifice. în ideea 
diversificării activității 
educative în atenția noas
tră se află înființarea 
„Clubului tinerilor căsă
toriți" și alte modalități 
atractive ce ne vor fi su
gerate de tineri.

— Activitatea unei ins
tituții culturale este 
sancționată de oamenii 
muncii în două feluri :

- prin participare Ia ac
țiuni sau prin ignora

rea lor. Cum va răspun
de Casa de cultură exi
gențelor de a susține w 
viață bogată, continuă, 
de calitate ?
— Ca în orice domeniu 

de activitate și în munca 
noastră primează aspec
tul calitativ, în cazul nos
tru al actului de cultură. 
Sărăcia mijloacelor ar
tistice și de exprimare 
duce la crearea unui

- „gust amar" în sufletul 
spectatorilor, în majori
tate mineri, capabili, tot
odată, să participe la ac
tul de creație culturală, 
în acest context, ne vom 
strădui să oferim activi
tăți atractive, cu un bo
gat conținut - politico-i
deologic și, bineînțeles, 
de calitate. Ne-am pro
pus să prezentăm diferi
te activități și spectaco
le eu o pronunțată tentă 
educativă; atît în L sala 

noastră cît și în localită
țile Văii Jiului. De ase
menea, împreună eu fac
torii educaționali din în
treprinderi și instituții 
vom organiza trimestrial 
„Ziua întreprinderii" ca
re va debuta cu o scurtă 
expunere pe diverse te
me în sala mare și va 
continua în sala de dans 
unde vom prezenta mi- 
crospectacole urmate de 
seri muzical-dîstractive.

— Prin ce modalități, 
casa de cultură, care 
trebuie să fie un auten
tic centru metodologic 
in viața culturală, par
ticipă la formarea unei 
activități educative în 
întreprinderile localită
ții, știut fiind rolul ca
talizator al instituției ?
— Cu toate că nu dis

punem de posibilități 
prea mari ne-am propus 
să sprijinim activitatea 
cultural-educativă din 
întreprinderi și localități 
atunci cînd este cazul, 
punîndu-le la dispoziție 
texte și instructaj califi
cat, De asemenea, activi
tățile cercurilor Univer
sității cultural-științifîce, 
multe dintre .ele ‘desfășu- 
rîndu-se la locurile de 

■ muncă, sînt menite să 
contribuie la impulsio
narea activității politi- 
co-ideologice, „ cultural- 
educative și, implicit, la 
formarea și 'dezvoltarea 
conștiinței socialiste.

— Ce inițiative se vor 
promova în ediția a păs

tră a Festivalului națio
nal „Cîntarea Româ
niei" ?
— în ediția trecută a 

marii manifestări a cul
turii și educației socia
liste, Festivalul național 
„Cîntarea României", Ca
sa de cultură a primit di
plomă de onoare și pre
miul II pentru succese 
deosebite în munca cul
tural-educativă și artisti
că de masă. Acest fapt 
ne stimulează energia 
creatoare încă din aceste 
zile; astfel că în a patra 
ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei" care s-a și declan-' 
șat în decembrie anul tre
cut, să obținem rezultate 
superioare. Aceasta im
pune nu numai să avem 
cît mai multe formații 
laureate ci. și 
o activitate con
tinuă, diversă, implicată 
in realitățile sociăl-eco- 
nomice. La Casa de cul
tură activează acum 14 
formații. înainte de faze
le preliminare ale Festi
valului național „Cînta
rea României" ne vom 
putea verifica formațiile 
în cadrul „Dialogului hu. 
nedorean pe aceeași sce
nă" care se va declanșa, 
în sfîrșit. în acest început 
de an. După cum vedeți 
am pășit în noul an eu 
dorința arzătoare de m.ai 
mult, mai bine, mai fru
mos.

Interviu realizat de 
Tiberîu SPĂTAIÎU

Pacea — zorile zilei
Din luna lui mai —
E cîntecul nostru,
E viața !
E surîsul de binețe ce-1 dai,
Tovarășilor dragi, dimineața,
E gîndul curat ce-1 aprinzi,
E glasul mamei ce strigă,
Cerînd pentru prunci
Dreptul la viață.
Pacea e holda din cîmp, legănată în soare,
E leagănul Vieții'
E glasul mulțimii, zidire ce cheamă
Dreptul la dragoste, la împlinire !..,.

Ioan CI11RAȘ

V

ț

I

Acest cărbune curat
cămilei — 
descrește-; 
ciudat,

e aerul ei

Dans pe cocoașa 
galeria crește și 
Mina pare ceva 
de demult !
Proaspăt, totuși,
străbătut de ritmuri 
sonore, de muncă.
Răsuflarea purceasă din noi 
tălpile-ascute ;
scrîșnctul pietrei împleticită; 
spiral,
martor forței aceste...
Trecem prin sunete 
sărbătoarea febrilei cunoașteri 
a timpului,
verb — util viitorului nostru — 
temeinic zidit ;
țărm de lumină miezului ei, i 
acest cărbune, curat ! ;

Maria DINCA
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Ferestre

EMINESCU-întotdeauna și astăzi
” ■ . ■ este un u-

eontempla- 
■ de aștri 
mai puțin 

:. ■ .re te incintă
;i iazȘ, pătrun-

. ■■■<■ .1 ei, pentru
ionstați că o 
•chide spre 
ercetarea nu 

cunoașterii, 
mereu peri- 
nemărginire, 

răspunsul unei întrebări, 
naște alte o mie de între
bări. Un asemenea univers 
este pentru noi opera lui 
Eminescu. De mai multe 
generații îl citim, îl reci
tim, îl citam, îl recităm, îl 
iubim, îl studiem, îl învă
țăm, îl descoperim, îl re
descoperim, an de an, cli
pă de clipă, cu aceeași în
fiorare și dragoste.

La întrebarea ce au a- 
dus nou ultimii ani în cu
noașterea operei și perso
nalității poetului, cred că 
răspunsul ar fi: o mai 
profundă recunoaștere a 
sa ca spirit multilateral și 
universal. Adunarea în vo
lum a, publicisticii sale, e- 
ditarea traducerii făcute de 
el din filozofia Aut Kant, 
traducerea însemnărilor în 
limba germană din Caiete
le sale (în numerele , din 
1981 ■ ale revistei Transil

vania de la Sibiu), studi
ile unor prestigioși exegeți 
ne oferă noi elemente pen
tru înțelegerea Universului 
eminescian^. De la Călin es
eu încoace, peste imaginea 
unui Eminescu rămas re
petent în anii copilăriei și 
corigent în cei de adoles
cență, la liceul din Blaj, se 
suprapune tot mai puter
nic imaginea celui care 
studia și comenta cu com
petență filosof ia și econo
mia politică, mitologia com
parată și istoriile patriei 
noastre și a lumii, scria 
curent în limba germană 
și citea în franceză, învăța 

.limba latină și gramatica 
slavonă, descifra texte 
sanscrite și grecești, în
tocmea glosare, se interesa 
de ultimele descoperiri ști
ințifice. Ion Slavici, cu doi 
ani mai in vîrstă decît 
prietenul său își amintea : 
„Eminescu, deși nu împli
nise încă vîrstă de 20 de 
ani,- era un om. nu numai 
cu multă știință de carte, 
ci totodată și> sufletește 
matur... Mi-a fost în mul
te privințe un îndrumător". 
„Muzica sferelor" din poe
zia sa e o viziune origina
lă, re-creată poetic, a uni
versului pitagoreic și pla
tonician, după cum Scri
sorile șl Luceafărul, Rugă
ciunea unui dac sau Me
mento mori sînt rodul de
cantării prin filtrele de 
aur ale gindirii poetice, ă 
unor mari mitologii și fi
losofii, de la cea indiană 
la cea dacică, de la cea 
greacă la cea modernă. Dar 
înainte de a cunoaște filo
sofici și cultura universală, 
.Eminescu a cunoscut alte 
valori esențiale : • pădurea 
șt rîul, răsăritul lunii și la
cul, prietenia și singurăta
tea, dragostea și deziluzia, 
frumusețea și mizeria, cin
tezele și legendele celor 
trei țâri românești și, mai 
presus decît toate, limba 
acestui popor în cele mai 
profunde adîncimi 
ale ci. P o e t u l ros
tește : „Nu e păcat/Ca să 
se lepede/Clipa cea re- 
pede/Ce ni s-a dat?". 
Deși a murit la o vîrstă 
cînd alții abia încep să se 
afirme și n-a tipărit nici 
măcar o singură carte (vo
lumul Pbesii din 1884 a 
fost alcătuit de ffitu Maio- 
rescu), .Eminescu ne-a lă
sat o operă pe care nici 
astăzi n-am reușit să o 
cuprindem în întregime și 
căreia generații întregi îi 
vor descoperi noi profun
zimi și frumuseți,

Corneliu RADULESCU

Note de lectură.

„Corespondent în Orientul Mijlociu"
de Crăciun lonescu

De cîțiva ani buni, în 
comentariile agențiilor de 
presă, pe benzile teleim
primatoarelor, pe prima 
pagină -a marilor cotidiene 

.ale lumii se succed știri 
în legătură cu evenimen
tele din Orientul Mijlociu. 
Numai așa pot fi explica
te imaginile vii, încărcate 
de sugestie, cuprinse în 
fiecare pagină a cărții scri
se de Crăciun lonescu, un 
nume cunoscut in literatu
ra politică, investigator al 
lumii arăbe, în fața căreia,, 
pentru a o cunoaște în cele 
mai mici amănunte, și-a 
deschis sufletul.

Putem afirma cu certi
tudine că pentru prima 
dată cititorului din Româ
nia i se oferă un material 
documentar despre Orien
tul Mijlociu de o aseme
nea amploare. Crăciun. Io- 
nescu ne oferă o bogată 
cantitate de informații, ma
joritatea acestora izvorîte 
din participarea directă la 
o serie întreagă de eve
nimente, călătorind me
reu, cercetînd o serie de 
documente. Acestea ne fac 
să înțelegem nu numai 
mupea și viața acestor po

poare ci și conflictele ce 
se succed de la o zi la al
ta, transformînd această 
zonă într-un* 1 * * * 5 nou. „butoi de 
pulbere" al lumii, care 
amenință pacea mondială. 
Dilema arabă, așa cum se 
subînțelege din fiecare ca
pitol al cărții, este greu de 
definit, autorul nici nu-și 
propune 'acest lucru, fiind 
pe deplin conștient de fap
tul că se află pe un nisip 
mișcător, pe un pămînt la 
care își revendică mai 
mulți dreptul. O asemenea 
problematică este bine con
turată in paginile consacra
te Libanului („epilog pe- 
terminaț" după cum îl de
numește), alternînd eu reu
șite imagini, de film con
temporan, ale preocupări
lor țărilor din golful pe
trolului — Siria, Iordania

î va avea loc miercuri, 20
i ianuarie, tfn concurs 
i pentru soliști de muzi- 
• că populară în vederea 
î selecționării unor ti- j 
î rieri pentru Ansamblul ; 
î folcloric ,^dîndra". La i 

. j această acțiune pot par. i 
ticipa și interpret! de :

: muzică ușbară.
i ÎN SALA DE APEL. ;
: Toate formațiile cultu- i 
: ral-educative și artiști-
‘ ce de la clubul sindica- ; 
ț telor din Dupe ni sînt ; 
ș prezente de două ori i 
: în fiecare lună, în mij- i 

■ | locul minerilor, în saia :
i de apel. Brigada artiști- ; 
i că „Fapte bune, fapte j 
: rele" (instructor — Vio- ? 
: rica Pavel), formația Ș 
î de muzică populară, so- | 
; liști vocali și recitatori Ș 
: își verifică astfel nu I 
î numai stadiul de p.regă- ă 

tire, ci și calitatea re- ;
j pertoriilor, programele : 
i susținute pentru mineri : 
ș fiind și -<r cale de spori- â
5 re a calității muncii 1 
; culturale. 5

și Irak.
începînd cu prefacerilepustie, acoperită de corali, 

pe care le cunoaște Damas- astăzi orașul modern în 
subsolul căruia - pulseazăcui, împletite cu aspectele 

pitorești, orientale, care 
s-au perpetuat de-a lungul 
veacurilor, rătăcind pe dru
murile Palmyrei unde a- 
dăstau caravanele de că
mile încărcate cu mirode
nii, pe aleea Mării Colo

nade, un adevărat monu
ment al timpului, alune
când ușor spre „Agora", 
continuîndr eu istoria mo
dernă a Iordaniei care nu 
poate fi înțeleasă în afara 
vestigiilor antice, a ospita
lității nemăsurate a bedui
nilor, cei care înfruntă cu 
stoicism orbitoarele fur
tuni de nisip ale deșertu
lui, oprindu-ne respirația 
atunci cînd roțile
„Boeing-ului" ating beto
nul aeroportului interna
țional din Kuweit, țara în 
care se extrag anual peste 
100 milioane tone de pe
trol, avînd cel mai înalt 
venit național 'pe locuitor, 
fiind denumit și „golful 
aurului negru". Și, nu ter- 
minînd (senzația de neli- 
mitare a descrierii te în
soțește la tot pasul) cu 
Abu Dhabi, insula altădată 

venele nevăzute ale sînge- 
lui negru al petrolului.

A'm subliniat aceste de
talii pentru a arăta valoa
rea documentară a pagini
lor scrise de Crăciun lo
nescu.

Aspect din sala biblio
tecii clubului sindicate* 
lor din orașul Vulcan.

I Foto : Șt. NEMECLEK

i TEATRU DE A- Ș 
; MATORI. Formația de ■ 
i teatru de la Casa de ; 
: cultură din Petroșani ; 
: pregătește în această
; perioadă piesa „Vespa- | 
i siaiî ai doilea" de Ion ț 
i Dinescu. Realizată în ; 
i regia lui Gheorghe Ne- ■ 
; graru, scenografia fiind ș 
; semnată de Ștefan Ba- j 
i rath, piesa — la care : 
i participă loan Velica, ș 
i Virginia Zăvoi, Rodica i 
j Boicu, Constantin Popa, ; 
: Viorica Albesc și alți j 
î actori amatori — va ' fi ; 
î prezentată în premieră j 
i la începutul lunii fe- 5 
; bruarie. .-..ș '
; SELECȚIE. La Casa de ; 
! cultură din. Petroșani :

| CARNET
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Vizita de prietenie a tovarășului 
în tara noastră

.«

In municipiul Tîrgoviște Continuarea convorbirilor
(Urmare din pag. 1) grăbească realizarea pro

gramului de asimilare a 
produselor noi în unitate, 
să se folosească mai rațio
nal suprafețele de produc
ție existente, prin monta
rea altor linii de fabrica
ție. S-a cerut ea aceste 
probleme să fie analizate 
în adunările generale ale 
oamenilor muncii, pentru 
a se găsi modalitățile și 
căile cele mai eficiente de 
rezolvare.

• La plecare, tovarășul To
dor Jivkov, a semnat în 
cartea de onoare a combi
natului,. a felicitat cu căl
dură pe muncitori, tehni-

La încheierea vizitei, 
semnînd în cartea de onoa
re a întreprinderii, tova
rășul Todor Jivkov adre
sează felicitări colectivului 
unității și îi urează noi 
succese în dezvoltarea și 
modernizarea continuă a 
fabricației de mașini-unel- 
te. </<<:.' ':~-

După vizitarea acestor 
două unități economice, 
coloana oficială de mașini 
străbate principalele artere 
ale orașului pînă la sediul 
Comitetului județean de 
partid.

Aici înalții oaspeți sînt 
____ t._ _ ,_______ , . ........ informați despre sistema- 
nicieni . și ingineri pentru tizârea zonei centrale a 
înfăptuirile de pînă acum 
și le-a urat șă se- mențină

indicatori economici din 
•are rezultă că siderurgiștii 
de aici și-au îndeplinit prin
cipalele sarcini pe anul 
recent încheiat. Se subli
niază, totodată, că moder
nul combinat metalurgic 
din Tîrgoviște are bune 
relații și fructuoase schim
buri economice cu între
prinderi similare din Bul
garia prietenă.

Vizitînd, în continuare, 
laminorul de profile mici 
și sîrmă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
sînt informați în legătură 
eu capacitatea acestui 
modern agregat — 130 000 
tone anual —, intrat în

' > i -
se produc oțeluri pentru 
scule și rulmenți, precum 
și oțeluri de arc, care înlo
cuiesc importul în acest 
domeniu.

La laminorul de degrosa- 
re, este urrpărit cu interes 
complexul proces tehnolo. 
gic de transformare a oțe
lului turnat în oțelăria pro
prie a combinatului, în 
blumuri-țagle, care urmea
ză'a fi prelucrate pentru 
diferite necesități.

O bună impresie a făcut 
oaspeților gradul înalt de 
tehnicitate și la laminorul

; /? de- ■ g . . .. ...... ___  _____ __ ............ . ... ____ ....
unde șe produce tabla pen- ralele și automate, înalții șii Nicolae Ceaușescu

municipiului Tîrgoviște, 
care, prin modernele cons-tvuc anual , -w șj ie.a uraț șa se. mențină

funcțiune anul trecut.. Aici mereu în fruntea întrece- trucții înălțate sau aflate
în curs de realizare, păs
trează specificul arhitectu- 
rii locale, asigurînd, toto
dată, dotările social-cultu. 
rale și comerciale în măsu.

rii pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție în 
cele mai bune condiții.

în continuare, s-a vizitat
o altă unitate importantă de ..... _ .
pe platformei,, . industrială ră să satisfacă necesitățile
tîrgovișteană* — întreprin- acestui mare centru in-
derea de strunguri „SARO" dustrial, al țării..
—, unde muncitori, ingi- : în față Comitetului ju-
neri și tehnicieni; au făcut dețean de partid, tovarășii
tovarășilor Nicola e ’ Nicolae Ceaușescu și Todpr 
Ceaușescu și Todbr Jivkov Jivkov au fost așteptați
o primire deosebit de căi- de un măre, număr de lo-
durpasă. ' cuitori ai orașului, care au

După o scurtă prezenta- făcut oaspeților p primire 
re a profilului întreprinde. deosebit de călduroasă. .

__  . rii, care realizează, într-o ’ La sediul Comitetului 
benzi electrotehnice, gamă variată, strunguri pa., județean de partid, tovarăi 

___ _______________________________________- _____.1-, . 1—.-1,11 . 1 Șî 
tru diferite motpare elec- oaspeți vizitează atelierele 'Tpdor Jivkov au avut b

. șilicioașă de ..fabricație, scurtă întrevedere cu mem-
econdmiei Tovarășul Todor Jivkov,’ bri ai birourilor cdmitete-

oficiale
(Urmare din pag. 1) Comunist Bulgar, dintre 

Republica Socialistă Româ. 
nia și Republica Populară 
Bulgaria, este în interesul 
țărilor Și popoarelor noas
tre vecine și prietene, al

tățile dezvoltării și mai 
puternice a relațiilor româ. 
no-bulgare pe, multiple pla.
nuri, precum și ale întări- progresului și proșperită
rii conlucrării dintre Româ.
nia și Bulgaria pe arena 
internațională.

De comun acord, s-a 
apreciat că amplificarea 
continuă a bunelor rapor
turi dintre Partidul Co
munist Român si Partidul

e u
Tpvarașul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele 
publici; Socialiste 
nia, și tovarășa 
Ceaușescu s-au 
vineri, după convorbiri, cu 
tovarășul Tpdor Jivkov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului" 
Comunist Bulgar, președin.

Re- 
Româ- 
Eiena 

reîntîlnit,

trice și tabla 
pentru nevoile 
noastre naționale.

Pe parcursul vizitei în 
aceste sectoare de bază ale 
combinatului, tovarășul To. _ _
dor Jivkov se oprește în explicații în legătură 
fața unor locuri de muncă, 
urmărește cu atenție și in
teres diferite procedee mo
derne de lucru, cere expli
cații referitoare la caracte- 
risticile mașinilor și utilaje, 
lor din dotarea’ unității, se 
interesează de diversifica
rea producției în anii ur
mători. . ...

. Ca de fiecare dată cînd 
se află în mijlocul colecti
velor de oameni ai muncii, 
dtscutind cu muncitorii, cu 
specialiștii din combinat, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
modul cum se înfăptuiesc 
sarcinile de producție, cum 
este asigurată punerea în judicios capacitățile de
funcțiune la termen a noi- producție, să se realizeze

- lor capacități de produc
ție, Secretarul general al
partidului a indicat să se

.  . ................................................................................................................................................................................  ala ■■■■■■■•■

Tovarășul Todor Jivkov, bri ai birourilor comitete- 
ceilalți oaspeți bulgari uf- k. lor: județean și ‘municipal 
măresc cu atenție modul de partid. , . .

unor Primul secretar al Comi
tetului județean, de partid 
a înfățișat unele aspecte a. 

’“li economice 
județului Dîm- 
a municipiului

de asamblare a 
strunguri complexe,- cer 

cu 
, parametrii tehnico-econo- 
rnici de funcționare a a- 
cestor mașini-urielte. Gaz. 
dele arată că ■ întreprinde
rea exportă strunguri în 
mai mult de 40 de țări de 
pe toate continentele, in
clusiv în R.P. Bulgaria.

Ca și la Combinatul me
talurgic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se întreține 
aici cu muncitorii, 
membrii conducerii 
tății, interesîndu-se 
stadiul îndeplinirii 
sarcini de plan. Secretarul 
general al partidului in
dică să se folosească mai

și 
cu 

uni- 
de 

.unor

producție, să 
mai rapid programul de a- 
similări de produse noi 
prevăzut pentru acest an.

le dezvoltării 
și sbciale a 
bovița și 
Tîrgoviște.

Tovarășul __ .. .
a mulțumit din nou pentru 
ospitalitatea de care s-a 
bucurat pe întregul par
curs al vizitei, subliniind, 
totodată, că î-au făcut o 
deosebită impresie reali
zările: colectivelor unități
lor vizitate. Secretarul' ge
neral al C.C. al P.C. Bul
gar și-a exprimat dorința 
de a se dezvolta colabora
rea cu întreprinderile vi
zitate, precum, și convinge, 
rea că actuala vizită, c în . 
Republica Socialistă Româ- - 
nia • va da un nou impuls»• 
colaborării multilaterale 
dintre cele două țări. '

Todor Jivkov

ții lor, al cauzei socialis
mului, cooperării și păcii 
în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume.

Convorbirile au decurs 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de deplină înțe- 

reciprocă.legere și stimă

tele Consiliului 
al Republicii 
Bulgaria, în cadrul unui 
dineu, desfășurat în ace
eași ambianță de caldă 
prietenie, deplină înțele
gere și stimă reciprocii, 
care caracterizează rapor
turile r omâno.bulge re, re. 
lațiile dintre cei doi 
ducători de partid și 
stat.

Dejun
In onoarea tovarășului 

"Nicolae Ceausescu,, secre- 
tar' generai al Partidului, 

. Comunist Român, preșe
dintele' ȚlepUblieii Șocialis- / 
te România, și a tovarășu- ■ 
lui Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președinte- 
le Consiliului de Stat alt 
Republicii Populare . - Bul-,

de Stat
Populare

con-
ăe

R:S-
Co-

garia, tovarășul Florea 
taclie, prim-secrotar al 
mitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R., președintele 
Consiliului popular jude
țean, a oferit, vineri, 
dejun. ■ - ■ ; ■

La dej un, primul 
ere tar al Comitetului 
detean de partid, s 
yarășul Todor Jivkov 
rostit toasturi.

Plecarea din Tîrgoviște
?- După dejun, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și' To
dor Jivkov s-aii îndreptat 
spre , stadionul municipal,

; de unde. cu. un elicopter 
special,c au părăsit orașul
Tîrgoviște. ?'

Oamenii muncii veniți să
s alute ia plecare - pe; tova-

ț.’

răgii Nicolae Ceausescu- și 
Todor Jivkov aclamau pen" 

jtru întărirea continuă a 
prieteniei româno-bulgare, 
pentru dezvoltarea colabo
rării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT * SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Promisiuni fierbinți care au... înghețat
peste 300 de copii, Atunci însă, cînd noi, pă
cate în serile zilelor de

în numărul din 12 de
cembrie 1981 al ziarului 
nostru, în articolul „Pati
noarele trebuie tratate cu 
mai multă... căldură" su
bliniam necesitatea strin
gentă de a amenaja în 
toate localitățile Văii Jiu
lui, patinoare. „Gluma" ca
re ne-a făcut-o natura în 
ultimele zile din decem
brie, a anulat pentru mo- 

.......... . reali- 
ce 

acea 
sine 
tirii-

ment posibilitățile 
zării promisiunilor 
ne-au fost făcute li 
dată. Era însă de la 
înțeles, că îndată c< 
pul va permite, să 
ceapă lucrul la patinoare
le.., promise. Ce s-a întîm- 
plat în realitate ? Deși, de 
mai mult de o săptămînă, 
termometrele arată în me
die temperaturi cu mult 
sub z e r o grade 
(excelente condiții deci) 
în întreaga Vale există 
doar un singur patinoar, 
„Minerul" Lfipeni. Este ex-

celent amenajat, oferind 
condiții minunate pentru ___ . -
toți acei ce (indiferent de sîmbătă, duminică și luni 
vîrstă) îi trec... mantinela. 
O gheață excelent pusă 
la punct, un vestiar curat 
și cald, în care „tanti Ba
by" cum este cunoscută de 
copii Viorica Roth, oferă 
ceai fierbinte copiilor, ins
talație de iluminat 
bună, ne dă prilejul 
preciem eforturile 
care l-au amenajat, 
tru cine ar afirma pă un 
patinoar se' amenajează 
simplu, fără sacrificii, ad
ministratorul Mihail Roth 
i-ar putea da „răspunsul" 
cuvenit: duminică, 10 -ia
nuarie la ora 1,30 noaptea 
era încă la patinoar pre
gătind gheața ! Un sincer 
bravo. • acestui inimos și 
pasionat om, care în aceste amorului propriu, 
zile își împarte ziua și- 
noaptea între mină, pati
noar și — foarte rar — ca
să. Regretul fără margini 
ce se citea pe fețele celor

foarte 
să a- 
celor 
Imen

pur și simplu nu se îndu
rau să părăsească- patinoa
rul, deși se. făcuse ora 
20,45 ne face să credem că 
au primit un dar minunat. 
Ce se întîmplă în celelalte 
orașe? Pentru Vulcan, Pe- 
trila sau Petroșani se 
pune întrebarea ';. ce ■ fac 
tovarășii reprezentanți ai 
asociațiilor sportive din lo
calitățile respective, con
siliilor populare, comitetelor 
orășenești U.T.C. și școlilor, 
care au primit sarcina ame. 
năjării patinoarelor. Nu ar 
strica măcar acum, ca rîn- 
durile noastre să le deran
jeze acea „dolce vita" în 
care se complac, să le a- 
tingă corzile sensibile ale 

..... - ' • încer
căm un sentiment de com
pătimire pentru copiii- din. 
celelalte orașe ale Văii. 
Ce fac ei cînd văd la te

levizor patinaj ? Oftează...

rinții vom fi mai „bătă- 
ioși", cînd președinții aso
ciațiilor sportive din Va
lea Jiului, exceptînd „Mi
nerul" Lupeni, Vor uita 
să... uite, că în afară . de 
fotbal măi sînt și sporturi 
noi, mai este și patinaj ! 
Trebuie să materializăm, 
să fim sinceri cu noi și să 
fim mai drepți cu copiii 
noștri !

Merită felicitări preocu. 
parea Asociației sportive 
Minerul Lupeni și sacrifi
ciul familiei Roth (Erica 
-— fiică, Viorica și Mihai 
soț și soție) care, ca și în 
noaptea de 9 spre 10 ia
nuarie, pleacă de la pati
noar noaptea tîrziu, 
sentimentul încrederii 
a doua zi copiii vor avea 
asigurate cele mai bune 
condiții de patinaj. Dar 
pentru asta trebuie șă ; iu
bești copiii. U;.? pip;

loan Alexandru TATAB

cu 
că

I' 
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Piedone in E- 
gipt ; Unirea: Numele 
meu e iubire, 1-11.

LONEA : Clinele elec
tronic..:

ANINOASA: Deta
șamentul Concordia.

VULCAN — Luceafă
rul : Orașul tăcerii.

LUPENI — Cultural: 
Ștefan. Luchian ; Mun
citoresc: ' Dumas in 
Cauoaz.

URIC ANI: Croazi
era. .

TV

I

I
I
I
I

8,30 Melodii populare.
8.55 Eminesciana — e- 

misiune literar-ar- 
tistică.

9,15 Teleșcoală. ;
9.55 Film artistic 

rașul văzut
, sus".

Teleșcoală,
vorbim, cum seri-A 
em corect.
Centre 

ale țării 
cău (II).
Telex.
La sfîrșit de

11 30

12,00

13,00
13,05

18,35

18,50
19,00
19,30

„O- 
de

I 
I 
I

muzicale •
- Ba-

sap- | 
tămînă. Film ar- i 
fistic în serial : 
„Zestrea Domni- I 
ței Baiu".
Săptămînă politi- ' 
că. , I
1001 de seri.
Telejurnal. ■ -'

Contemporanii 
noștri. Reportaj.
Teleenciclopedia.

Film serial’: 
„Tranzacția". Pro-? 
ducție a studio
urilor americane 
de televigune. E- 
pisodul ; 1.
Mica ■ 

veselă.
muzical-distracti- 
vă. _
Telejurnal. Sport.
Nocturna TV.

bibliotecă 
Emisiune

19,50
20 30

Mica publicitate
VÎND casă cu parter și 

etaj. Informații Vulcan 
strada Pinului nr. 45, după 
amiază. (90)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Taifas 
Ili.e, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (85)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kiraly 
Maria, elibeiută de F.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(86) “'

I PIERDUT legitimație" de 
serviciu pe numele Stolo- 
jan Maria, eliberată de F.M.- 
Petroșani. O declar nulă.. 
(87)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nuriiele. Dumi- 
trică Sofia, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (88)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miho-

ciu Ștcfanache, eliberată 
de I.M. Aninoasa. O de
clar nuiâ. (89)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și certificat de 
naștere pe numele Sima 
Zaharia, eliberate de I.M. 
Aninoasa și de comuna 1- 
bănești-Pădiire județul Mu
reș. Le declar nule. (91)

PIERDUT legitimație de 
serviciu p* numele fonică 
Lenuța, eliberată de LU.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(92), ' '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guicin 
Victoria, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar' 
nulă. (93)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dalcoș 
Stela. eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O de. 
clar nulă. (94)

.. ANUNȚ DE FAMILIE
~ ; ■ ni 1 i ' ■ i i

1 , . ■ 
Familia Mungenast anunță cu adîncă durere îm

plinirea a t> săptămâni de la dispariția scumpilor
MUNGENAST NANDOR și MARIA

frate și soră
Le vom păstra neșteârsă amintire. (98)
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