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Transmisiune directă la posturile de radio 

și televiziune
Astăzi, în jurul orei 12,00, posturile de radio și 

televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
conducătorului marii revoluții de la 1 septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, colo
nel Moanimer El Geddafi, care la invitația tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia- 

' liste România, va efectua o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.
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DEZVOLTAREA ECONOMICA ȘI SOCIALĂ, = 

BUNĂSTARE A OAMENILOR MUNCII

Documentele CoBiferînțeî Naționale a 
isartiduliii-programul nostrv de mancă

, ---------------------------- 9 ________i Angajamentele asumate — La mina
Uricani. sarcini de oboare pentru; întreguî

Să dăm țării cit mai 
mult cărbune, un angaja
ment de onoare al tutu
ror colectivelor de oameni 
ai muncii, a fiecărei for
mații de lucru din între
prinderile miniere ale 
Văii Jiului. Sarcină cu 
profund caracter patrio
tic, creșterea producției 
de cărbune, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
'planificate și depășirea a- 
cestora trebuie să consti
tuie supremul țel spre 
care trebuie să-și îndrep
te atenția, să-și călău
zească preocupările, toate 
conducerile colective, fie
care dintre organizatorii 
producției, fiecare miner, 
pentru că, asa cum spu-

Producții peste 
plan la I.M. Dîlja 

în ultima săptămînă 
și la IM. Dîlja au în- 
A, sa se înregistreze 
depășiri zilnice ale pre- 
limirarului. In 15 ia
nuarie planul a fost de
pășit cu 124 tone de 
cărbune iar în 19 ia
nuarie cu 104 tone. 
Pe primul loc în între
cerea pentru mai mult 
cărbune se află colecti
vul sectorului IV care 
a raportat pînă ieri 100 
tone de cărbune peste 
plan îndeosebi din aba
tajele în care muncesc 
minerii din brigăzile con
duse de Ion Apetrei și 
Constantin Tomescu.

colectiv
nea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Confe
rința Națională a partidu
lui „încă în 1983, peste 
90 Ia sută din consumul 
de energie primară îl 
vom asigura cu forțe pro
prii, ceea ce dă posibili
tatea să afirmăm că vom 
putea realiza chiar mai 
devreme prevederile Con
gresului al XII-Jea pri
vind asigurarea deplinei 
independențe energetice".

Conducători ai între
prinderilor miniere au 
prezentat în coloanele 
ziarului, în prima parte

Dorin GHEȚA

'Continuare in pag. a l-a
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Răspunsul nostru la grija partidului
Minerii Lupeniului și 

mai ales noi, frontaliștii 
sectorului IV, beneficiem 
din plin de grija parti
dului, a secretarului său 
general, pentru îmbună
tățirea condițiilor de mun
că din subteran. în secto
rul nostru toate abataje
le sînt complex mecani
zate, fiind dotate cu uti
laje moderne, care ne 
ajută să lucrăm cu ran
damente de vîrf, în con
dițiile reducerii efortu
lui fizic. Desigur, reali
zările noastre sînt pe 
măsura dotării tehnice de 
care beneficiem în cadrul 
înfăptuirii programului de 
mecanizare a mineritu
lui, program elaborat la

Frotfuctivitățile înalte, 
rod al mecanizării abatajelor

înfăptuind cu perseve
rență indicațiile date de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, în timpul vi
zitelor de lucru în Valea 
Jiului, colectivul între
prinderii miniere Uricani 
a înregistrat în anul tre
cut cele mai înalte pro
ductivități în cărbune a- 
jungind pînă la 24 de to
ne pe post. Productivități 
înalte s-au realizat și din 
primele zile ale acestui 
an. în abatajul echipat cu 
marele complex mecanizat 
în care muncesc minerii 
din brigada condusă de 
maistrul electromecanic 
Ilie Amorăriței. Din acest 
abataj au fost trimise la 
suprafață pînă ieri, zilnic 
sute de tone de cărbune 

inițiativa și din indicația 
personală a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui. în cursul anului tre
cut in abatajul nostru am 
obținut randamente de 
11—12 tone pe post; pe 
acesată bază, am reușit 
să încheiem anul 1982 cu 
o producție extrasă su
plimentai’ de 10 000 tone 
cărbune.

Sînt realizări cu care 
ne mîndrim, în mod fi
resc, doar c vorba de roa
dele muncii noastre. Dar 
sentimentul ce-1 trăim cu 
tcții la acest început de 
an, începutul celui de-al 
treilea an al cincinalului, 
este cel al responsabili

peste plan, pe baza depă
șirii constante a produc
tivității muncii. Gradul 
de mecanizare a lucrărilor 
de extracție, care la I.M. 
Uricani in urmă tu doar 
trei ani era de circa 20 
la sută. în prezent depă
șește 65 la sută. Pe aceas
tă bază, de la începutul 
anului, minerii din Uri
cani au realizat pînă ieri 
o producție de 5 234 tone 
de cărbune peste sarcinile 
planului la zi. In prezent 
eforturile colectivului sînt 
concentrate pentru pune
rea în funcțiune a unui 
nou „mare complex meca
nizat" cu ajutorul căruia 
producției de cărbune a 
minei va spori considera
bil, încă din primul tri
mestru al anului.

tății față de înalta înda
torire a minerilor : creș
terea producției de căr
bune, cerință subliniată 
din nou, la înaltul forum 
comunist al țării — Con
ferința Națională a parti
dului —, cerință de o 
însemnătate stringentă 
pentru asigurarea inde
pendenței energetice a 
țării, pentru dezvoltarea 
în ritm susținut a econo
miei noastre naționale.

înțelegem însemnăta
tea deosebită a sarcinii

Aurel MANDA, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Lupeni

(Continuare tn pag. a 2-a,

Brigadierul Francisc 
Fazakaș conduce una 
din brigăzile fruntașe a- 
Ie minei Paroșeni, cu
noscută în întreagă Va
lea Jiului ea fiind pro
motoare a mecanizării și 
a rezultatelor lăudabile 
obținute pe frontul ex
tracției de cărbune. în 
imagine cunoscutul bri
gadier (al doilea din 
dreapta) alături de cîți- 
va ortaci Ia ieșirea din 
șut.

Foto : Cristian ȘTEFAN

SUB SEMNUL URGENȚEI PE ȘANTIERE

Amplificarea și modernizarea 
preparatei Petrila 

o lucrare prioritară, al cărei grafic 
trebuie respectat riguros

în pas cu creșterea pro
ducției de cărbune, pentru 
zona estică a bazinului 
carbonifer Valea Jiului s-a 
prevăzut o importantă lu
crare de investiții — am
plificarea și moderniza
rea preparației Petrila. 
Realizarea acestei lucrări 
va însemna, printre altele, 
construcția a două noi 
linii de spălare, un debit 
sporit de 2 x 350 tone pe 
oră de cărbune spălat, îm
bunătățirea de la 12 la 42 
la sută a recuperării în 
cărbunele special.

Conform graficului de e- 
xecuție, într-o primă eta
pă, la 30 iunie 1983, cons
tructorii din cadrul șantie
rului 1 Petrila al l.C.M.M. 
cărora le-a fost încredin
țată această -importantă 
investiție, vor trebui să 
termine lucrările de cons
trucții și montaje, inclusiv 
probele tehnologice la pri
ma linie de spălare. Pu
nerea in funcțiune presu
pune, printre altele, pre
darea din timp a instala
ției de spălare dc-a lun
gul unui complex flux teh
nologic ; instalația de fil
tru presă, alimentarea cu 
apă, energie electrică și 
agent termic, lucrări de 
canalizare și de asigurare 
a însilozării cărbunelui 
spălat. Acum, cînd au tre
cut deja trei săptămîni din 
prima lună a anului, cînd 'Continuare tn pag. a 2-oJ

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT“

Aliat in toiul desfășurării pe pîrtiile din Paring, in 
condiții de înăsprire a iernii ce dau un plus de farmec 
peisajului alpin dar ridică ți dificultăți in fața competi
torilor, Raliul republican „Salvamont" continuă seria sur. 
prizelor - cum dealtfei a început - în evoluția și cla
samentul echipajelor participante. Citiți in pagina a 2-a 
relatări despre cea de-a doua zi a concursului, rezul
tatele înregistrate și locurile ocupate in clasament după 
cele două probe.

a început de fapt numără
toarea inversă a celor 6 
luni prevăzute pentru pu
nerea în funcțiune, am a_ 
nalizat la fața locului, mo
dul în care s-a trecut la 
acțiune.

în incinta preparației, 
noua clădire ridicată „la 
roșu" domină impunător 
vechile instalații. în punc
tele „fierbinți'' unde se-des
fășoară lucrările i-ant întîl- 
nit pe dulgherii din for
mațiile conduse de Aurel 
Vasile. Ioan Dobre, lăcătu
șii lui Mihai Racz, fierarii. 
betoniști din subordlnca 
Iui Aristică Boian. Sînt 
oameni harnici, cu vechi 
state de serviciu în cons
trucții, care știu cc au de 
făcut.

împreună cu ing. Cons
tantin Dincă, șeful șantie
rului 1 Petrila, și tehnicia
nul Carol Loy, dirigintele 
de șantier, analizăm stadiul 
de execuție, la zi. Pe șan
tier se aflau în ziua dc 18 
ianuarie 196 de muncitori, 
în programul întocmit pen
tru cele șase luni, se pla
nificase un efectiv de cir
ca 420 oameni zilnic, ca 
una din condițiile de bază 
pentru respectarea terme
nului dc punere în func
țiune a noii instalații dc 
preparare.

Viorel S1RAUȚ

Întrecere dîrză 
si la a doua>

probă

*
*I
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Vacanta si activitățile educativ-recreative
* * J

cate în program. In plus
— meditații zilnice la lim
ba-română, matematică, 
fizică (!) etc.

Clubul de vacanță al Șco
lii generale nr. 5 este co
mun și pentru școlile nr.,6 
și 7 (așa cum la Școala ge
nerală nr. 1 trebuie să-și 
dea întîlnire și elevii de 
la celelalte școli). In sală
— actuali și foști elevi... 
ai școlii zburdă în jurul 
unei mese de tenis din care 
autentică a mai rămas

O vacanță cu o durată 
mai mare decît pînă acum 
impune o varietate și o bo
găție mai pronunțate, im
primate activităților educa
tive și recreative pentru 
elevi. Un raid prin școlile 
generale nr. 1, 5 și 6 din 
Petroșani a fost de natură 
să dezvăluie că numărul e_ 
levilor ce se raliază aces
tor activități este, compa
rativ cu alți ani, într-o u- 
șoară scădere. De ce ?

La Școala generală 
1, chiar 
tîmpină 
canță : 
gale de 
formări

c.
nr. 
în- 
va-

la intrare ne 
programul de 

marți și vineri 
filme ; luni — 
politice ; zilnic — 

audiții muzicale la biblio
tecă, vizionări TV, iar la 
clubul vacanței — tenis de 
masă și șah. Orarul clubu- 

: 9—16. Nota bene 1 Es- 
ora 12. Dincolo de ușa 
la intrare —o bibliote- 
închisă și niște coridoa- 
pustii. In sala de tenis,

IN
in- ACTUALITATE

lui 
te 
de 
că 
re 
cinci copii încinseseră cîte
va seturi în jurul a două 
mese (una avînd în loc de 
fileu... o seîndură). Con
cursuri ? Un elev ne răs
punde că „pînă acum _ o 
săptămînă. două, tovarășul 
profesor de educație fizică 
.făcea cu noi și concursuri. 
Acum le facem mai mult 
noi singuri”. Căutăm să 
aflăm ceva mai mult, dar 
în sala profesorilor — nici 
țipenie. Doar în cabinetul 
de desen, 3—4 eleve, sub 
supravegherea unui cadru 
didactic, făceau curățenie. 
Celelalte cabinete — încu
iate (inclusiv cel de fizi
că, unde între orele 12—14, 
conform anunțului scris pe 
ușă, ar fi trebuit să se des
fășoare meditații). La ieși
re, profesorul Constantin 
Pavel, abia sosit de la se
diul vechi, ne confirmă o 
parte din acțiunile specifi-

doar... tăblia, sprijinită pe 
alte două mese. Dar e sin
gura masă de tenis din 
școală ! Prof. Lucreția Ca- 
rașcă, responsabila clubu
lui, ne spune : „Concursuri 
sportive au avut loc mai 
mult înainte de Anul nou 
(cînd, probabil, entuzias
mul începutului de vacan
tă nu se stinsese, adăugăm 
noi). Șah nu se organizea
ză, dar în compensație am 
fost cu copii la cîteva par
tide de săniuș pe pantele 
din apropiere”. Partea edu
cativă este asigurată de 
audiții muzicale la cabine
tul de istorie, vizionarea 
emisiunii TV „Matineu de 
vacanță”, informări politi
ce (4—5 pînă acum), recen
zii de cărți. Vizionări de 
filme în colectiv — numai 
în vacanțele anilor trecuți! 
Apoi — meditații și două 
acțiuni remarcabile: depla
sarea unui grup de elevi 
pe pîrtiile de schi din Pa
ring și o tabără autofinan- 
țată la cabana Paroșeni 
(25—30 ianuarie).

„Deși nu am avut sarci-
-«»• .«■ ■ «..«. rf. .«. r<. .«. .«. .«. l. .«. .«. .«. .«■

na de a amenaja un club 
de vacanță, la școala noas
tră activitățile sportive au 
fost permanente”, ne spu
ne directoarea Școlii gene
rale nr. 6, Cornelia Stă- 
nescu. Ce fel de activități 
sportive ? Normal, tenis de 
masă... „Exagerat de mulți 
copii, ca în alte vacanțe, 
n-au fost prin școală. Unii 
au preferat să-și petreacă 
acest timp de odihnă la 
țară”, completează tovară
șa directoare. Dezbateri pe 
marginea 
Conferinței 
partidului, 
poezia lui Mihai Eminescu, 
ciclurile de filme progra
mate pentru elevi de cine
matograful „Unirea” (care 
colaborează numai cu Școa
la generală nr. 6 ?) pig
mentează programul. In 
completare : meditații. Alte 
forme ale educației în co
lectiv au fost... uitate : reu
niuni pentru elevi, concur
suri de săniuțe sau schi, 
tabere etc. Participări 
realizarea programului 
club la școala generală nr. 
5 ? Primim lămuriri 
„Inițial am dorit să pro
gramăm profesori de ser
viciu pentru ii organiza și 
acolo acțiuni. Numărul mic 
de cadre didactice aflate 
în activitate n-a mai îngă
duit acest lucru. Oricum, 
copiilor le-a fost făcut cu
noscut că acest club func
ționează pentru întreaga 
zonă Aeroport”.

Surprinse, probabil, 
durata mai mare a acestei 
vacanțe, conducerile de 
școli au înclinat parcă să-și 
concentreze eforturile or
ganizatorice pentru prime
le două săptămîni, lăsînd 
partea de 
activități 
tive.

documentelor
Naționale a 

un recital din

la 
de

5 ' că :

de

sfîrșit lipsită de 
cducativ-recrea-

Ioan LASCU

Răspunsul nostru
fUrmare din pag I)

ce ne revine nouă, mine
rilor din Lupeni în spo
rirea producției de căr
bune. De aceea, minerii 
din brigada pe care' o 
conduc își intensifică toa. 
te eforturile pentru a ne 
onora exemplar sarcini
le sporite în acest an, 
fiind hotărîți să ne depă
șim planul de extracție 
cu 2000 tone de cărbune. 
Folosind din plin, cu efi. 
ciență sporită, 
din dotare, 
du-ne stăruitor 
perfecționarea 
nală a fiecăruia 
noi și, mai ales,

utilajele 
preocupîn- 

pentru 
profesio- 

dintre 
a 

tineri nou încadrați 
brigadă, acționînd 
tru întărirea răspunderii 
față de soarta producției 
a fiecărui membru ’ al 
brigăzii, am reușit să 
extragem de la începutul 
anului o producție de 1100 
tone de cărbune.

Acestea sînt faptele 
noastre pe care le adu
cem, drept omagiu, secre
tarului general al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară 
și a zilei sale de naștere.

celor 
în 

pcn-

vo infopfflom
1
I

Angajamentele asumate - 
sarcini de onoare pentru

Modernizarea 
preparației 

Petrila

întregul colectiv (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

au 
insă 

a-

a acestei luni, măsurile 
întreprinse și posibilită
țile pe care le au pentru 
realizarea integrală și rit
mică a prevederilor de 
plan la producția de căr
bune extras, pentru înde
plinirea acestei importan
te sarcini trasate de 
partidul nostru.
Măsurile au fost prezen

tate, angajamentele 
fost luate, să vedem 
și cum au prins viață
cum, cînd ne mai desparte 
doai o singură decadă de 
încheierea primei luni a 
anului.

La Petrila, ing. Benone 
Costinaș, directorul minei 
afirma : „Avem practic, to
tul pregătit pentru a ne 
realiza sarcinile în luna 
ianuarie și trimestrul I ca 
și pe întregul an ’83“, 
afirmație plină de optimis
mul izvorît din temeinicia 
analizelor făcute are cea 
mai bună acoperire — fap
tele care consemnau la zi 
o depășire a prevederilor 
de plan cu 1983 de tone.

Directorul minei Uricani, 
ing. Carol Schreter spunea 
la rîndul său : „Depinde de 
noi ca să ne realizăm sar
cinile ce ne revin în tri
mestrul I și ne angajăm să 
le depășim”. Angajamen
tul se materializează zi de 
zi, mina Uricani extră- 
gînd peste prevederile 
lunii, la zi, 5234 tone 
cărbune cocsificabil.

Dar sînt și afirmații op-

de

SAIVAMONT
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După a doua zi a raliu
lui, în care s-a desfășu
rat proba de schi și a- 
cordarea primului ajutor, 
ieri dimineața, în urma 
deliberării juriului de 
concurs, au fost afișate 
rezultatele și de la proba 
a doua.

Primele trei locuri au 
fost ocupate de formați
ile : 1. municipiului Bra
șov cu 22 puncte, 2. Sina
ia, 21 puncte și 3. Bran, 
cu 20 puncte.

Formația din Petroșani 
a ocupat locul 7, cu 16 
puncte, iar cca din Lu
peni, locul 16, cu 7 puncte.

Despre desfășurarea 
probei de schi a avut a- 
mabilitatea să ne ofere 
cîteva comentarii publi
cistul Ion Preda, redactor 
la revista „România pi
torească", prezent la în
treceri, care a fost ieri 
oaspetele redacției noas
tre.

— Ijroba din a doua zi 
a concursului a constituit

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT"
A

întrecere dîrză
și la a doua probă

pofida 
(s-au 
căză-

e întrecere deosebit de 
dură; o altă caracteristi
că a probei: s-a desfășu
rat la un înalt nivel teh
nic. Dificultatea probei a 
fost cauzată de taluzurile 
de zăpadă de pe pîrtia 
Slima, motiv pentru care 
s-a și dat un barem lejer 
la coborîrea individuală 
— 3 minute. In 
condițiilor vitrege 
înregistrat multe
turi), băieții din formați
ile din Valea Jiului 
avut o comportare 
rabilă. La coborîrea 
dividuală, Mitu 
a realizat un timp 
67 de secunde, 
un binemeritat
Deci echipa din Petroșani 
a avut o comportare I 
nă, fără descalificări 
penalizări.

In ceea ce privește 
chipa din Lupeni, deși 
ocupat doar locul 16, este 
de admirat dîrzenia in 
luptă a componenților a- 
cestei tinere formații. Cu

au 
ono- 

in- 
Bîrlida 

bun: 
ocupind 
loc 6.

bu
și

e-
a

o experiență competițio- 
nală mai modestă, echipa 
din Lupeni ține pasul cu 
formații cu tradiție, 
schiori și alpiniști 
prestigiu, mulți 
ei fiind 
nali. tn proba a doua 
avut cîștig de cauză 
mai aceste valori 
schiului românesc și, 
nu uităm, 
vintul și 
acestora".

Oricum, 
tie nu și-au spus 
ultimul cuvînt și, 1 
du-ne pe forma lor, 
general bună, pe valoarea 
volitivă a băieților noștri, 
pe pregătirea lor, „le ți
nem pumnii" pentru pro
bele cele mai grele 
urmează : proba de 
rare și transportul 
dentuților pe pirtiile 
schi și proba de 
și transportul 
ților in zone.de abrupt.

cu 
de 

dintre 
campioni națio- 

au 
loc
ale 
să 

cuși-a spus
echipamentul

echipele noas- 
incă 

bazîn- 
in

care 
sal- 

acci- 
de 

salvare 
accidenta-
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timiste ale unor conducă
tori de întreprinderi mi
niere care nu au avut a- 
ceeași acoperire în fapte, 
demonstrînd superficiali
tatea aprecierilor făcute, 
netemeinicia analizelor ca
re au stat la baza lor ; cum 
ar putea fi altfel etichetate 
asemenea afirmații ca 
exemplu a inginerului șef 
de la I.M. Aninoasa 
Teodor Cosma, care spunea: 
„Programul de lucru în
tocmit pentru luna ianuarie 
se respectă, media pro
ducției zilnice pe care o 
vom realiza in această lu
nă fiind de 2800 de tone”. 
De fapt, mina Aninoasa a 
atins această cifră, doar 
în două zile din această 
lună și aceasta în condiți
ile cînd cele 2800 de tone pe 
care s-au angajat să 
lizeze zilnic sînt cu 

.pe 600 tone sub 
planului zilnic, dar 
sistăm asupra acestui 
pcct, ci reamintim 
mația : „programul i 
mii pentru luna 
se respectă". Cum ? Rămî- 
ne să explice conducerea 
întreprinderii.

O situație asemănătoare 
întîlnim și la mina Lonea, 
unde directorul întreprin
derii, ing. Iulian Costescu, 
pornind de la rezultatele 
înregistrate în luna decem
brie a anului trecut declara: 
.... hotărîrea noastră 
să ne facem planul 
din luna ianuarie și 
întregul an 1983” afirmînd 
în continuare, este adevărat, 
că „In luna ianuarie, acest 
lucru va fi posibil de rea
lizat doar cu mari efor
turi din partea tuturor co
lectivelor sectoarelor, în 
special din partea organi
zatorilor...".

Cit de mari au fost e- 
forturile organizatorilor o 
demonstrează restanța față 
de sarcina de plan la zi — 
7542 tone de cărbune.

Ne oprim doar la aceste 
exemple ; cele bune dorim 
să constituie un îndemn 
pentru toate colectivele 
miniere din Valea Jiului 
pentru creșterea produc
ției de cărbune extras, ce
lelalte exemple un avertis
ment pentru îndeplinirea 
integrală și ritmică a pre
vederilor de plan, pentru 
că industria are nevoie de 
cărbune, nu de angajamen
te fără acoperire în fapte.

de

ing.

Ie rea- 
aproa- 
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nu in.
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ȘEZĂTORI LITE
RARE. Sub genericul „Pa
tria, partidul, poporul", 
cenaclul literar „Panait 
Istrati" al Văii Jiului, or
ganizează astăzi, trei șe
zători literare omagiale 
în sălile de apel ale mi
nelor Uricani, Lupeni și 
Livezeni.

g| PRELUDIU FOTBA
LISTIC. în miez de iarnă 
divizionara noastră A, 
„Jiul", prefațează sezo-

nul de primăvară, „amba. 
lîndu-și motoarele" într-o 
serie de meciuri de veri
ficare. „Scînteia de con
tact" a noului itinerar fot
balistic este meciul „Jiul"
— „Explorări" Deva, ce 
va avea loc mîine, de la 
ora 15,30. Duminică, de 
la ora 11, va putea fi ur
mărită întîlnirea „Jiul"
— „Minerul" Paroșeni. Lo
cul de disputare al ambe. 
lor partide este vechiul 
stadion „Jiul".

■ CA TOAMNA. I-am 
gustat foaite mulți dintre

nul, consumatorii. Buni, 
dulci. St; uguri în decem
brie și ianuarie, ca toam
na. Cei doi vînzători ai 
magazinului „Gostat" din 
Petroșani, Marian Mi- 
tran și Sevastian Dulu- 
man, au vîndut, numai 
în două luni, 30 000 kg de 
struguri. Și, după cum 
ne informa șeful magazi
nului, Nicolae Petrișor, 
sînt așteptate alte cîteva 
transporturi de 
de la furnizorii 
șani și Buzău.

■ ȘCOALA

de artă din Petroșani pri
mește înscrieri la clasele 
de chitară, pian, vioară, 
canto, acordeon și core
grafie fără limită de vîrs- 1 
tă. Condițiile de școlari
zare pot f' aflate de 
secretariatul Școlii, 

mineața și la telefon 41723.

populară

Aflăm de la dirigintele 
de șantier că în principal 
pe structuri 
simte lipsa 
de lăcătuși 
cieni. Șeful 
prezintă explicații mai am
ple. Există un plan la ni
velul conducerii I.C.M.M. 
conform căruia, la 15 fe
bruarie, efectivele vor 
tinge, la preparație, 
de 
țru 
nu 
tal 
meni.
blemei se face în principal 
prin redistribuiri de per
sonal la nivel de I.C.M.M. 
Dar de pe acum se între
văd mari probleme legate 
de cazarea personalului, 
îndeosebi a familiștilor.

O problemă deosebită o 
constituie procurarea unor 
utilaje de montajecum 
sînt centrifugele de d&sz'ca- 
re, fără de care instalația l. 
de preparare nu poate fi 

' ' li- 
al

de meserii se 
a cel puțin 40 
și 25 electri
de șantier ne

a.
350 

oameni pe zi. Deci pen- 
acea dată nici măcar 

se prevede efectivul to- 
necesar de 420 de oa- 

Soluționarea pro-

re nu poa! 
pornită. Termenul de 
vrare — trimestrul IV 
anului 1982 — a primei 
centrifuge de la I.M.M.U.M. 
Baia Mare a trecut. Grafi
cul de livrare nu s-a res
pectat nici pentru data de 
10 ianuarie a.c. Acest fapt 
trebuie să constituie un 
puternic motiv de îngrijo
rare pentru biroul de a- 
provizionare al C.M.V.J., 
care are îndatorirea de a 
urmări ritmicitatea livră
rilor de utilaje.

Constructorii obiectivu
lui „amplificarea și mo
dernizarea Preparației" se 
mai confruntă și cu greu
tăți generate de lipsa unor 
materiale cum sînt agrega
tele de balastieră (îndeo
sebi nisipul) necesare 
crărilor de construcții, 
a cablurilor ecranate, 
semnalizare (în lungime 
tală de 46 km).

Programul de punere 
funcțiune este 
conceput. Au fost stabilite, 
decadal, analize la nivelul 
șantierului și lunar, la 
nivelul conducerii între
prinderii pentru urmărirea 
îndeaproape a înfăptuirii 
acestei investiții. Timpul 
trece și se conturează de 
pe' acum un decalaj între 
prevederile din graficul- 
program de lucrări și si
tuația de fapt de pe șan
tier. Este necesar să se 
țină seama de pe acum dc 
acest fapt, știut fiincXcș. 
numai prin înfăi^’ ' 
pas cu pas a graficului se 
va putea respecta planul 
de punere în funcțiune.

NEAG VILHELM

lu- | 
și ’■ 

de 
to_

în 
minuțios

In 20 ianuarie 1983 a încetat subit și prematur 
din viață Neag Vilhelm, activist al partidului cu o 
îndelungată și bogată activitate, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Uricani, primarul orașului.

Fiu al meleagurilor Văii Jiului, născut în Vul
can intr-o familie de mineri, Neag Vilhelm s-a în
rolat de la fragedă vîrstă a tinereții în detașamen
tul muncitoresc. A învățat meserie și a cunoscut 
de timpuriu greutățile vieții, atrăgindu-și pe merit 
prețuirea și stima colectivelor de oameni ai muncii 
în care și-a desfășurat activitatea ca muncitor, iar 
mai tirziu ca tehnician. •

Devotat politicii partidului, cauzei socialismu
lui, dezvoltării și înfloririi patriei noastre, Neag 
Vilhelm s-a integrat din anii ’50 în lupta pentru 
triumful acestei cauze dovedind spirit de bun or
ganizator,de inițiativă în ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor de răspundere ce i-au fost încredințate. 
Din anul 1954 a deținut funcții de conducere în 
organele județean, municipal și orășenești de partid.

In toată această perioadă, ca membru al comi
tetului județean de partid, al biroului comitetului 
municipal de partid Petroșani, ca deputat municipal 
și orășenesc în mai multe legislaturi, a militat și 
desfășurat o muncă de activist plină de abnegație 
și responsabilitate pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a Văii Jiului, îmbunătățirea 
dițiilor de muncă și viață ale 
rîndul cărora s-a ridicat.

Pentru meritele deosebite în 
șurată a fost distins cu ordine și

Tovarășii de muncă, toți cei care l-au cunoscut 
pe Neag Vilhelm au primit cu adîncă durere ves
tea stingerii sale din viață. Ii vom purta cu toții 
neștearsă amintire.

continuă a con- 
muncitorilor din

activitatea desfă- 
medalii.

zone.de
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1983 - VALEA JIULUI - 1983
Dezvoltarea economică și socială, 

bunăstare a oamenilor muncii
Sesiunea Consiliului popular munici

pal, întrunită la sfîrșitul săptămînii tre
cute, a aprobat Planul de dezvoltare e- 
conomico-socială în profil teritorial, do
cument care sintetizează direcțiile de 
acțiune în activitatea ce se va desfășura 
în anul 1983 în Valea Jiului,

Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială 
în vederea asigurării populației eu produse 

agroalimentare și bunuri industriale pe semestrul 119S3

Principalii indicatori de 
plan pe anul 1983
Indicatorul U.M. Plan 1983

Valoarea producției
nete industriale mii. lei 3 414,0
Valoarea producției 
marfă industrială 7 666,9
Export valoric total mii lei

valută 90,7
Desfacerile de mărfuri 
prin comerțul socialist 
Prestările de servicii

mii. lei 2 237,8

pentru populație 400,7

Producția la principalele
produse

— Energie electrică mii. GWh. 1100,0
— Cărbune net mii to. 7033
— Mașini și utilaje

tehnologice miniere tone 16 700
— Oțel brut tone 2 500
— Piese de schimb mii lei 707 000
— Fire de mătase

artificială tone 2 250
— Mobilier din lemn mii. lei 63
— Confecții textile mii lei 146 200
— Produse tricotate mii buc. 1 107,7
— Carne tone 4 880
— Lapte și produse

din lapte mii hl. 105

Consumurile colective și alimentația 
publică voi’ lua măsuri de gospodărire 
judicioasă a pîinii, încadrîndu-se în pre. 
vederile unui consum rațional și înlătu
rarea risipei. în vederea asigurării fon
dului de carne și preparate din carne 
la desfacere, consiliile populare de pe 
raza municipiului Petroșani vor urmări 
realizarea integrală a intrărilor la fondul 
de stat. Consumurile colective și alimen
tația publică vor lua măsuri de folosire

Programul întocmit ține seama de 
consumurile din proiectul Programului 
de alimentație științifică a populației, 
supus dezbaterii publice, de prevederile 
din prograrîfele speciale ale industriei 
și ia în considerare resursele locale, 
astfel incit să se realizeze o bună apro
vizionare cu produse agroalimentare și 
industriale. De asemenea, la elaborarea 
programului s-a avut în vedere popu
lația Văii Jiului precum și sporurile, 
la produsele agroalimentare de bază, a- 
locate pentru mineri. 

Grîu 13 770 tone
Paste făinoase 296 tone
Porumb 2 555 tone
Carne tăiată 2 490 tone
Preparate din carne 1 724 tone
Preparate culinare 24 tone
Conserve din carne 368 tone
Lapte de consum 38 500 mii hl
Brînzetui i 323 tone
Grăsimi (ulei, unt,

margarină) 1 345 tone
Zahăr 1 375 tone
Produse zaharoase 590 tone
Pește și conserve

din pește 390 tone
Cartofi 2 820 tone

cit mai judicioasă a fondului de carne 
prin diversificarea meniurilor, folosin- 
du-se in mai mare măsură peștele, pas
tele făinoase și legumele, asigurînd un 
consum de 4,5 kg de legume și cartofi la 
1 kg de carne. întreprinderile producă
toare de preparate din carne vor acționa 
pe linia îmbunătățirii calității acestora 
și realizării unui sortiment cit mai bo
gat.

în cantități de produse lactate s-a 
prevăzut asigurarea unui consum mediu 
de 247 litri lapte pe locuitor în acest 
an. Se va urmări asigurarea cu priori
tate a necesarului de consum la spitale, 
creșe, grădinițe precum și laptele anti
dot pentru muncitorii ce lucrează în 
mediu cu noxe. Pentru gospodărirea cît 
mai judicioasă a consumurilor de lapte 
și produse lactate, la începutul fiecărui 
trimestru Comitetul executiv și birou
rile executive ale consiliilor populare 
vor adopta structura sortimentală în 
funcție de cererile de consum ale popu
lației. Comitetul executiv va lua măsuri 
pentru realizarea, în semestrul I, a 50 
la sută din cantitatea de lapte vacă și 
80 la sută din cantitatea de lapte oaie 
din totalul contribuției Văii Jiului. Des
facerile planificate la zahăr și produse 
zaharoase asigură o bună aprovizionare 
a populației, înregistrîndu-se o creștere 
de 10,2 la sută față de perioada prece
dentă. Se va acționa în continuare pen
tru diversificarea și creșterea produselor 
de patiserie, cofetărie și zaharoase din 
laboratoarele de alimentație publică spo
rind și în acest fel creșterea desfacerilor 
la dulciuri. Cantitățile de cartofi, legu
me și fructe prevăzute a se desface în 

semestrul I 1983 asigură o aprovizionare 
corespunzătoare a populației, creșterile 
față de aceeași perioadă a anului 1981 
fiind între 21,0 și 151,3 la sută datorită 
producției bune din toamna anului 1982.

La produsele industriale stocurile e- 
xistente în depozite și unitățile comer
ciale la finele anului 1982, precum și li
vrările prevăzute pe semestrul I 1983, 
asigură o aprovizionare bună a populației 
cu aceste produse pe întreaga perioadă.

Se prevede a se desface cantități care 
să însumeze următoarele valori :

— Mobilă milioane lei 25
Consiliul municipal al aprovizionării va

— Confecții milioane lei It
— Tricotaje 1J 40
•— Țesături lină J» 10
— Țesături mătase 1» 9
— Țesături bumbac tl 15
— Încălțăminte (total)

buc.
30

— Aparate radio 1 335
— Televizoare 1» 960 |
— Frigidere 1» 535
—- Mașini de spălat rufe f» 1 S50 ’
— Mașini de cusut n 235 ’
— Aspiratoare de praf « 605
— Biciclete »» 900
— Articole menaj

(porțelan faianță) mii buc. 108

analiza lunar modul cum se realizează 
prevederile din • prezentul program, 
luînd măsuri operative ori de cîte ori 
este cazul, pentru îmbunătățirea apro_ 
vizionării populației.

în sesiunea din luna iulie Comitetul 
executiv al Consiliului popular al muni
cipiului Petroșani va informa asupra 
modului de realizare a acestui program.Activitatea de gospodărie comunală și locativă

la un ridicat nivel calitativ si de
9

Se va acționa pentru 
realizarea în anul 1983 
a planului de producție și 
prestații la toate activită
țile, în condițiile de călită. 

' eficiență economică 
sporite, de reducere a 
consumurilor de materiale. 
Ca obiective prioritare ale 
acestei activități se înscriu: 
■ Utilizarea cu eficiență 
maximă a fondurilor fixe, 
acționîndu-se pentru fo
losirea optimă a capacită. 
ților de producție și a 
spațiilor construite, a ins
talațiilor din dotare, creș
terea siguranței în ex
ploatare a sistemelor de 
alimentare cu apă și încăl
zire centrală prin îmbu
nătățirea procesului de 
producție, calificarea și 
policalificarea personalu. 
lui munciter și întărirea 
disciplinei în muncă B îm-

Grupul de șantiere
Va lua măsuri corespun. 

zătoare pentru îmbunătă
țirea activității de cons- 
trucții-montaj pe toate 
șantierele subordonate și 
a unităților de producție 
industrială și prestații în 
vederea asigurării reali
zării ritmice a planului 
fizic, în paralel cu îmbu
nătățirea calității lucrări
lor, creșterea eficienței e- 
conomice și încadrarea în 
costurile de producție pla
nificate. în anul 1983 se 
vor construi 1601 aparta. 
mente.

în vederea recuperării 
restanțelor din anul 1982 
și realizării integrale a 

bunătățirea calității lucră
rilor de întreținere, repa
rații și revizii a fondului 
locativ de stat B Reduce
rea consumului de energie 
■ Intensificarea recupe
rării și refolosirii materia
lelor obținute din proce
sele de producție |g Vor fi 
stabilite măsuri pentru 
realizarea tuturor lucră
rilor de îmbunătățire a 
alimentării cu apă prevă
zute în planul pe 1983 B 
Se va acționa cu mai mul
tă eficiență și spirit de 
răspundere în direcția sa
lubrizării localităților, pen. 
tru repararea și întreține
rea stațiilor de autobuze, 
semnelor de circulație, co
șurilor pentru hîrtii, cură
țirea străzilor, rigolelor, 
introducerea sistemului de 
retribuire a oamenilor 
muncii în acord global la 
această activitate.

Valea Jiului al T.C.H.
planului pe 1983, la lo
cuințe și lucrările de gos
podărie comunală, Grupul 
va actualiza, pînă la 30 
ianuarie a.c., graficele de 
execuție stabilind pentru 
fiecare șantier sarcinile de 
plan fizic și valoric, pe 
lucrări și luni, ce trebuie 
realizat, precum și modul 
de asigurare a forței de 
muncă, materialelor, uti. 
lajelor și mijloacelor de 
transport.

Va lua măsuri pentru 
mărirea ritmului de execu
ție a lucrărilor de cons- 
trucții-montaj, extinderea 
mecanizării și a tehnologi
ilor moderne de execuție, 

urmărindu-se folosirea efi. 
cientă a forței de muncă, 
a utilajelor de construcții 
și a mijloacelor' de trans
port. Se va acționa pentru 
reducerea în continuare a 
costurilor lucrărilor prin

In domeniul investițiilor
Pînă la 31 martie 1983 

se va asigura, de către pro- 
iectanți și beneficiari, ela
borarea, avizarea și apro
barea notelor de comandă 
și a proiectelor de execu
ție pentru toate obiectivele 
prevăzute să înceapă în a_ 
nul 1983 și pînă la 30 ia
nuarie 1983. întreprinde
rea de gospodărie comunală 
și locativă și Grupul de 
șantiere Valea Jiului, vor 
întocmi și supune aprobă
rii Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu. 
nicipal Petroșani graficul 
de predare a apartamente
lor din planul pe 1983, pre
cum și graficul de atacare

In domeniul circulației mărfurilor
Direcția comercială, a 

municipiului Petroșani, îm
preună cu întreprinderile 
comerciale, vor asigura 
realizarea integrală a pla
nului de desfacere, luînd 
în acest scop următoarele 
măsuri :

Desfășurarea în bune 
condițiuni a acțiunilor de 
contractare a fondului de 
marfă necesar aprovizio
nării populației, B profila, 
rea șl reprofilarea unități
lor, creșterea producției 
proprii în alimentația pu
blică, îmbunătățirea calită
ții servirii și oferirii măr. 

aplicarea celor mai efi
ciente soluții tehnologice 
și constructive, reducerea 
consumului materialelor de 
construcții și utilizarea pe 
scară mai largă a materia, 
leloi locale.

a frontului de lucru pen
tru perioada 1983—1984. 
Pentru investițiile prevă
zute să înceapă în anul 
1984, pînă la 30 iunie 1983, 
se va elabora și înainta 
organelor centrale toate 
documentațiile de expro
priere și scoaterea din cir
cuitul agricol a terenurilor.

Sectorul arhitectură și 
sistematizare va intensifica 
controlul pe șantierele de 
construcții, urmărind res
pectarea de către proiec- 
tanți a schițelor și detali
ilor de sistematizare apro
bate, respectarea întocmai 
a proiectelor de execuție.

furilor, perfecționarea și ri
dicarea calificării lucrăto
rilor din comerț; gg se va 
organiza, pînă la finele 
semestrului I 1983, exami
narea și verificarea cunoș
tințelor profesionale ale 
tuturor șefilor de unități, 
din alimentația publică și 
sectorul alimentar, crește
rea eficienței economice a 
activității prin reducerea 
cheltuielilor de circulație 
și lichidarea celor neeco- 
nomicoase, prevenirea de 
noi pagube în dauna avu
tului obștesc etc.

eficientă
9

In învățămînt
Se vor extinde tehnolo

giile didactice moderne de 
folosire a unor metode ac- 
tivizante de predare, întă
rirea caracterului practic- 
aplicativ al învățămîntu- 
lui prin efectuarea unui 
număr sporit de experien
țe și lucrări de laborator 
care să asigure legarea 
mai strînsă a școlii cu pro
ducția.

în anul școlar 1983—1984

In domeniul
Se va urmări întărirea 

activității de ocrotire a ma
mei, copilului și tineretu
lui ; supravegherea tutu
ror factorilor de risc, de 
îmbolnăvire, cu precădere 
a riscurilor pofesionale, îm
bolnăvirilor transmisibile, 
întărirea activității de i. 
gienizare a școlilor și gră
dinițelor. O atenție deose
bită se va acorda aprovi-

ln domeniul culturii
O Se Va intensifica in

formarea operativă a cetă
țenilor asupra conținutu
lui hotărîrilor de partid și . 
de stat, a legilor țării, a 
evenimentelor interne și 
externe ;

B Intensificarea educa< 
ției etice a cetățenilor, 
pentru cunoașterea și însu
șirea de către toți oamenii

vor fi cuprinși peste 85 la 
sută din totalul copiilor de 
3—5 ani, peste 95 la sută 
din cei de 5 ani și școla
rizarea integrală a tuturor 
copiilor în vîrstă școlară 
(clasele I—X).

Se va extinde și moder, 
niza baza didactică mate
rială a unităților școlare, 
îndeosebi a liceelor indus
triale și școlilor profesio
nale de profil.

sănătății
zionării cu apă potabilă, 
canalizărilor, îndepărtării 
reziduurilor lichide și so
lide ; se va supraveghea cu 
atenție desfacerea produ
selor alimentare ; îmbună
tățirea activității dispensa
relor de întreprindere și 
a cabinetelor de medicina 
muncii în vederea asigură
rii unei asistențe medicale 
calificate.

și educațiai socialista
muncii a codului principi
ilor normelor eticii și echi
tății socialiste.

i3 Activitatea artistică 
a amatorilor se va integra 
deplin în regulamentul ca
dru al Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
cu un accent mai mare pe 
îmbunătățirea repertoriu
lui, pe creșterea nivelului 
artistic al spectacolelor.
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în India, a apărut volumul

„Nicolae Ceaușescu. Despre calitatea vieții"
DELIII 20 (Agcrpres). E- 

locventă mărturie a intere
sului deosebit manifestat 
față de personalitatea po
litică și gîndirea creatoare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in aceste zile, 
in -are se omagiază 50 do 
ani de activitate revoluțio
na ă a secretarului gene- 
r i! ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și an’vers; rea zilei sale de 
nasl.'re, în india a apărut 
.•olumul „Nicolae Ceaușescu. 
Desore calitatea vieții".

Lucrarea, semnată de cu
noscutul publicist indian 
prof. S.K. Kar, este scoasă 
de sub tipar de prestigioa
sa editură „Nava Yug Pu
blishers", din Calcutta.

Evidențiind interesul deo
sebit pe care acest volum 
îl prezintă pentru cercuri 
largi de cititori, Sheila 
Kaul ministru dc stat pen
tru educație și problemele 
bunăstării, scrie în prefa
ța r e care o semnează : 
„Printre liderii cu înalte 
responsabilități din lume, 
președintele Nicolae 
Ccaușescu se distinge în 
mod deosebii atît ca filozof, 
ci: <i ca om ai acțiunii di. 
namice. Studierea apro- 
iu ouată a cuvîntărilor și 
sciierilor sale ne oferă po
sibilitatea -să înțelegem 
foarte bine necesitatea în
lăturării dezechilibrelor și 
realizarea unei noi calități 
a vieții, care să reprezinte 
începutul unei prietenii du
rabile între națiuni și al 
unui efort de cooperare al 
p poarelor îndreptat spre 

o nouă lume, a armoniei 
și înțelegerii reciproce".

„O importantă idee din 
gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — evi
dențiază doamna Sheila 
Kaul, — este aceea că o- 
mul reprezintă elementul 
central in socialism și că 
întreaga activitate socială 
trebuie orientată astfel, in
cit să asigure cele mai bu. 
ne condiții materiale și 
să permită realizarea de
plină a personalității uma
ne".

Lucrarea, structurată în 
nouă capitole, este prece
dată de un studiu intro
ductiv, in care autorul ara
tă, între altele, că „Cei 17 
ani care au trecut de cînd 
Nicolae Ceaușescu se află 
in fruntea Partidului Co
munist Român au fost anii 
cei mai rodnici și perioa
da cea mai bogată în fapte 
din întreaga istorie a 
României. România a do- 
bîndit condiția unei na
țiuni cu adevărat libere și 
independente. România a 
înregistrat succese minu
nate în dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de pro
ducție, a economiei națio
nale, în dezvoltarea tutu
ror regiunilor și localități
lor, a obținut progrese în 
domeniile științei, educa, 
ției și culturii, și-a îmbo
gățit continuu viața spiri
tuală națională, a obținut 
succese în conducerea de
mocratică a societății".

Gîndirea creatoare și ac
tivitatea președintelui
României — relevă prof. 
S. K. Kar — „au determi

nat o politică bazată pe 
voința de acțiune a între
gii națiuni, atît pe plan 
intern cît și internațional".

în primele trei capitole 
ale lucrării, prof. S.K. Kar 
prezintă, sub formă de e. 
seuri, diferite aspecte lega
te de noțiunea de calitate 
a vieții.

în capitole distincte ale 
volumului sînt larg repre
zentate rolul și contribuția 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu în ridicarea -ca
lității vieții în România, 
ampla analiză, fundamen
tată științific, pe care se
cretarul general al parti
dului nostru o face proble
melor actuale ale lumii, 
desprinzînd concluzii de 
deosebită importanță — nu 
numai teoretică — pentru 
o nouă ordine internațio
nală în care echitatea și 
dezvoltarea generală pot 
ridica nivelul general al 
calității vieții umane.

Capitolul IV al lucrării, 
intitulat sugestiv „Totul 
pentru popor", prezintă ci
titorilor din India modul 
in care partidul nostru, 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează pentru creșterea 
nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Prof. Kar subliniază că 
partidul nostru situează 
în centrul politicii sale o- 
mul.

Intr-un alt capitol, inti
tulat, de asemenea semni
ficativ, „în mijlocul popo
rului, împreună cu popo
rul", se arată că, stabilită 
după cel de-al IX-lea Con- 

greș al P.C.R., amplifica
tă continuu la inițiativa 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, metoda con
sultării întregului popor 
a devenit în România o 
practică curentă, o expre
sie a democrației socialis
te, o componentă esențială 
a noii calități a vieții".

Apariția, în India, a a_ 
cestui nou volum consacrat 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu se adaugă vas
tei suite de acțiuni edito
riale întreprinse în diferite 
țări ale lumii, relevînd, și 
in acest fel, interesul deo
sebit față de personalita
tea remarcabilă a șefului 
statului român. Ea mar
chează, totodată, înaltul 
prestigiu de care se bucură 
pe plan internațional pre
ședintele Republicii Socia
liste România, gîndirea sa 
științifică, umanistă și no- i 
vatoare, cu valoare univer
sală, rcflectînd profunda 
preocupare nu numai față 
de destinele propriului po
por, ci și față de cele ale 
întregii umanități.

La „Centrul național in
dian", din Delhi, a avut 
loc o adunare festivă în 
cad i ul căreia au fost lan
sate volumul „Nicolae 
Ccaușescu. Despre calitatea 
vieții", precum și cele cinci 
volume „Din gîndirea so- 
cîal-politică s președintelui 
Nicolae Ceaușescu" apăru
te în limba engleză, în 
1981, și publicate acum, și 
în limba hindi, de către c- 
ditura „Mosaic Publica
tions Press".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Femeia din Ur
sa Mare ; Unirea : Cinci 
pentru infern.

LONEA s Așteptînd un 
tren.

ANINOASA : Waterloo, 
i-n.

VULCAN — Luceafărul: 
Atenție la Fana de Vul
tur.

LUPENI — Cultural : 
Cursa infernală.

URICANI : Contraban
diștii iin Santa Lucia.

Mi o a publicitate
Caut femeie îngrijire 

copil 8 luni, telefon 41900.
PIERDUT legitimație de 

«•serviciu pe numele Ape- 
trei Ileana, eliberată de 
Uzina de preparare Lu- 
peni. O declar nulă. (69).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stă- 

' ruială Maria, eliberată de 
întreprinderea de confec
ții Vulcan. O declar nulă. 
(70).

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Eugenia, copiii, familia Țvein și familia 
Ilumeniuc anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață a scumpului lor soț, tată, socru și bunic 

NEAG VILHELM
Inmormîntarea va avea loc sîmbătă, ora 14, din 

str. Tudor Vladimirescu bloc 37/50 ; Lupeni. (74).

Colectivul de oameni ai muncii de la Consiliul 
popular al orașului Uricani este alături de familia 
Neag, greu încercată de pierderea aceluia care ne-a 
fost un bun tovarăș de muncă, primarul orașului 

NEAG VILHELM
Sincerele noastre condoleanțe familiei îndoliate.

TV.

. 15,00 Telex. 15,05 Din 
marea carte a patriei.
15,30 Emisiune în limba 
germană. 17,25 Tragerea 
Loto. 17,35 La volan.
17,50 1 001 de seri. 20,00 
Telejurnal. 20,15 Actua
litatea economică. 20,25 
Film artistic : „Zile fier
binți". 21,35 Cadran 
mondial. ' 21,50 A patriei 
cinstire. 22,00 Telejurnal.

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) Giu- 
bega Vintilă, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă, ,/Jl).

PIERDUT carnet student 
pe numele Muntean A- 
drian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (72).

Apeiuri ale mișcării pentru pace 
vizînd oprirea cursei înarmărilor 

nucleare
OSLO 20 (Agerpres). „O- 

priți cursa înarmărilor 
nucleare I", „Nu, amplasă
rii noilor arme nucleare în 
Europa !“. Astfel începe 
apelul adresat parlamen
tului norvegian de Mișca
rea națională. „Nu, arme
lor nucleare". Apelul cere 
deputaților să se pronunțe
<ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZZZZZZZZZZJfzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZ. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ7ZZ>7ZZZZZZZZZZZ. l.S

Duminică, 23 ianuarie
8,00 Consultații pentru 

învățămîntul seral.
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

Cîntăm țara, partidul.
10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
17.10 Călătorii spre viitor. 

Emisiune-concurs. Par
ticipă reprezentati
vele județelor Arad 
și Satu Mare.

18,00 Cin tarea României, 
Județul Vrancea.

18.45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Așa se-arată țării,

azi, partidul. Spec
tacol de poezie și mu
zică.

20.10 Teatru TV. File din 
cronica Unirii.

21.45 E primăvară în ia
nuarie. întîlnire cu 
opera, opereta și ba
letul.

22.50 Telejurnal.

Luni, 24 ianuarie

15,00 Telex.
.15,05 Emisiune în limba 

maghiară,
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Mereu vie, flacăra u_ 

ni tații. 

împotriva planurilor NATO 
de a amplasa noi rachete 
nucleare americane în Eu
ropa occidentală. Amplasa
rea noilor rachete, se spu
ne în apel, va însemna în
că o spirală în cursa înar
mărilor. Armele nucleare 
acumulate în lume, sînt su
ficiente pentru a ucide de 
mai multe ori omenirea.

20.35 E scris pe tricolor 
Unire. Spectacol li- 
terar-muzical-coregra- 
fic.

21,15 Industrializarea —-
baza progresului mul
tilateral al României. 
Ctitorii din epoca 
Ceaușescu.

21,40 Omagiu muncii. Spec
tacol muzical-literar. 
coregrafio organizat 
de C.C. al U.G.S.R.

22,00 Telejurnal.
Marți, 25 ianuarie

11,00 Telex.
11,05 Copiii cintă patria, 

partidul, conducăto
rul iubit. Program li- 
terar-muzical.

11,30 Călătorie prin țara 
mea. Scornicești — 
istorie și contempo
raneitate.

11,55 Așa se-arată țării, 
azi, partidul. Specta
col de poezie și mu. 
zică.

12.35 Uniți în cuget și-n 
simțiri... Documen
tar.

16,00 Telex.
16,05 Școala în epoca 

Ceaușescu. Docu
mentar.

16,25 Cîntec drag pe-ntin- 
sul țării. Melodii 
populare,

16,50 Clubul tineretului.

PENTRU PRIMA OARA 
IN ISTORIA PARLAMEN
TULUI ITALIAN, un re
prezentant al Partidului 
Comunist Italian a fost a- 
les în funcția de preșe
dinte al Comisiei pentru 
problemele apărării națio
nale a Camerei Deputați
lor, informează agenția 
Frace Presse.

GUVERNUL FRANCEZ, 
A HOTARIT crearea unui

Partidului, conducă
torului iubit, omagiul 
tinereții noastre.

17,35 Cabinet profesional 
pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal,
20.45 Omagiu.
21.45 Din inimă un cînt 

partidului și țării. 
Concertul festiv al

<><•••••••■•••■ ■■■■•■•••■■•■•■V************************

PROGRAMUL Țy

formațiilor muzica
le ale Radioteleviziu, 
nii.

22,30 Telejurnal.

Miercuri, 26 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 E țara-n sărbătoare. 

Melodii populare.
16,20 în primele rînduri 

ale Înfăptuirii hotă- 
rîrilor Conferinței 
Naționale a partidu
lui. Raport muncito
resc la marea sărbă
toare. Reportaj.

16,40 Viața culturală. Artă 
și contemporaneita
te. Reportaje, inter- 

„Consiliu național de pre
venire", pentru a lupta 
împotriva creșterii crimi
nalității în orașele țării, 
flagel care, potrivit statis
ticilor oficiale, a înregis
trat o puternică creștere 
în .1982. Noul organism 
va fi prezidat de către 
primul ministru, Pierre 
Mauroy, transmite agen
ția France Presse.

UN PUTERNIC URA
GAN s-a abătut, în noap
tea de marți spre miercuri, 
asupra regiunii Kalinin
grad, din -vestul Uniunii 
Sovietice.

viuri, consemnări.
17,10 Amfiteatru studen

țesc. învățămîntul 
superior în epoca 
Ceaușescu.

20,00 Telejurnal.
20,45 Să ne trăiți cit țara, 

pentru țară. Specta
col omagial.

21,40 Telejurnal.
22,00 Melodii Îndrăgite.

Joi, 27 ianuarie

11,00 Telex.
11,05 Mulțumim pentru co

pilăria fericită. Pro
gram literar-muzical.

11,30 Școala în epoca 
Ceaușescu. Documen
tar.

11,50 Ansamblul folcloric 
„Oltul" din Slatina.

12,15 Forum politico-ideo
logic. Idei majore în 
documentele Confe
rinței Naționale a 
partidului,

12,35 înflorești, pămînt 
al bucuriei. Cîntece 
patriotice și revolu
ționare.

COLECTIVUL laboratorului Lupeni este alături 
dc familia Țvein greu încercată prin pierderea scum
pului lor tată, socru și bunic

NEAG VILHELM
Sincere condoleanțe. (76).

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la în
treprinderea minieră Uricani este profund îndurerat 
de încetarea din viață a celui care a fost primarul 
orașului Llricani

NEAG VILHELM
Transmitem familiei îndoliate sincere condo

leanțe. (78).

12.45 Actualitatea econo
mică. Cu toate forțele 
pentru realizarea 
programelor adopta
te de Conferința Na
țională a partidului.

16,00 Telex.
16,05 Imagini din India.
16.30 Studioul tineretului. 

Monumentele cons
trucției socialiste.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20;30 Cîntecul și poezia care 

ne-au însoțit istoria. 
Sub flamuri tricolo
re și purpurii.

21,00 Ceaușescu, om pen
tru oameni.

21.30 Mîndru cîntec româ
nesc. Melodii popu
lare.

22,00 Telejurnal.
Vineri, 28 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Melodii, melodii. Mu

zică ușoară instru
mentală.

15,15 Panoramic austra
lian. Documentar.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20.45 Onor comandantului 

suprem. Spectacol o- 
magial organizat de 
Muzica reprezentati
vă a Armatei și An
samblul artistic „Doi
na" al Armatei.

21.30 Ceaușescu, om al 
păcii. Comentariu.

22,00 Telejurnal. j
Simbătă, 29 ianuarie

11,00 Telex.
11,05 Inscripții la o foto

grafie. Reportaj.
11.30 Ecran de vacanță. Ta

tăl meu, zugravul. 
Comedie muzicală — 
producție a Televiziu
nii Duigare.

12.30 Ora de muzică.
13.30 La sfîrșit de săptă- 

mînă. în sumar : Dia
logul orchestrelor, 
muzică populară și u_ 
șoară, desene anima
te, magnetoscop mu
zical, sport.

18.30 Ianuarie. Cronica e- 
venimentelor^ politi
ce.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.50 Film serial. Iancu 

Jianu. Ultimul epi
sod.

20,40 Bucuroși de oaspeți. 
Spectacol de varietăți.

23,25 Telejurnal.
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