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Contribuție inestimabilă la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare

-

Creșterea forțelor de producție, 
industrializarea, la baza

i dezvoltării multilaterale a patriei

Arabe Libiene Populare Socialiste
Ceremonia sosirii

trundere și convingere i- 
deea majoră ce călăuzeș
te pciitica economică și 
socială a partidului și pe 
care practica a validat-o 
pe deplin prin realități
le în care s-a concretizat. 
„Viața, — a subliniat 
tovarășul N i c o 1 a c

înalt omagiu omului,
revoluționarului, conducătorului

NICOLAE CEAUȘESCU
Ceausescu la Conferința 
Națională a partidului — 
demonstrează cu putere 
că numai dezvoltarea for
țelor de producție asi
gură condițiile necesare 
pentru ridicarea nivelu
lui de viață al poporu
lui, pentru progresul ști
inței, invățămîntului, 
culturii, pentru un grad 
superior de civilizație al 
întregii societăți, numai 
pe această bază se asigu
ră întărirea forței mate
riale și spirituale a pa

triei, independența și 
suveranitatea ei".

Dezvoltarea forțelor de 
producție are drept ca
racteristică esențială îm
pletirea organică a latu
rilor economică, tehnică 
și social-politică, realiza
rea unui echilibru dina

mic între ra
muri și sub-, 
ramuri, pre
cum și între 
laturile canti
tative și ca
litative ale 
creșterii eco
nomice în a- 
cest sens, 

dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății noas
tre îmbracă atît ramuri
le producătoare de mij
loace de muncă și obiec
te ale muncii și energie, 
cît și pe cele care asigu
ră bunurile de consum și 
serviciile pentru popu-

Asist. tiniv. 
Ion UIFALEAN, 

Institutul de mine 
Petroșani

'Continuare In pag a t-a

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, vineri a so
sit la București, într-o vi
zită oficială de prietenie, 
colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

începerea
La Palatul Consiliului 

de Stat au început, vineri, 
convorbirile oficiale dintre 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și colo
nelul Moammer El Ged
dafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socia
liste.

Ia convorbiri participă

Formație de lucru 
fruntașă a sectorului 1 
de Ia I.M. Bărbăteni, 
brigada condusă de mi
nerul Ioan Popescu, ra
portează la zi realizarea 
planului la producția de 
cărbune extrasă in pro
porție de 103 la sută, 
în imagine, cîțiva din
tre componenții brigă
zii, la ieșirea din șut.

Foto : Șt. NEMECSEK

La amiază, aeronava cu 
care a călătorit înaltul 
sol al poporului libian a 
aterizat.

La coborîrea din avion, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a salutat cu 
cordialitate pe colonelul 
Moammer El Geddafi. Cei 
doi conducători și-au 
strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat prieteneș
te.

înaltul oaspete este sa
lutat de asemenea, la sca
ra avionului, de tovarășii 

convorbirilor oficiale
persoane oficiale române și 
libiene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat colo-' 
netului Moammer El Ged
dafi un salut călduros, ex- 
primîndu-și satisfacția 
pentru noua întîlnire la 
nivel înalt româno-libiană, 
precum și convingerea că 
aceasta va jalona căi și 
mai eficiente pentru am
plificarea relațiilor dintre 

TARA NE CERE
Cil MAI MULT CÂMUNE I

Realizarea integrală 
a prevederilor de plan — 
cea mai urgentă sarcină 

a colectivelor miniere

Constantin Dăscălescu, Ma
nea Mănescu. Ștefan An
drei.

Numeroși oameni ai 
muncii dim Capitală, pre
cum și studenți libieni a- 
flați în țara noastră au 
făcut oaspetelui libian o 
primire deosebit de căl
duroasă. S-a ovaționat în
delung pentru prietenia 
și colaborarea dintre țările 
noastre, dîndu-se astfel ex
presie bucuriei față de

(Continuare în pag. a t-a)

România și Libia în inte
resul progresului econo
miilor lor naționale, al pă
cii și înțelegerii interna
ționale.

La rîndul său, colonelul 
Moammer El Geddafi a 
mulțumit călduros pentru 
invitația de a fi din nou 
oaspete al României și 
pentru posibilitatea oferi-

(Continuare in pag. a 4-a)

ilin toată
inima

Acum la început de an, 
ij-v -instructorii de utilaj 
rri'iTțj^r din Valea Jiului, 
ne alăturăm oamenilor 
muncii din toată țara pen
tru a-i aduce tovarășului 
Nicolae Ceaușescu omagi
ile noastre fierbinți, pen
tru a ne exprima marea 
admirație ce o nutrim fa
ță de personalitatea sa 
proeminentă de om poli
tic, de militant revoluțio
nar, recunoștința noas
tră pentru activitatea sa 
neobosită la progresul mul
tilateral al patriei noas
tre dragi. România socia
listă.

Sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
chipul întregii țări s-a 
schimbat fundamental, 
dovadă fiind și stadiul la 
care a ajuns uzina noas
tră — l.U.M.P. Dacă a- 
cum cițiva ani executam 
doar reparații la utilajele 
miniere. în prezent am a- 
juns să construim cu for
ța și inteligența noastră 
creat are, utilaje minie
re d' mare complexitate 
care fac faimă numelui 
întreprinderii atît în Va
lea Jiului, cît și în alte 
bazin ■ carbonifere ale ță
rii. Nr mîndrim cu com
plexe:. mecanizate SMA-1 
și SMA-2, cu forezele e-

Nicolae GEAMANU, 
strungar-alezator 

mecanică grea l.U.M.P.

Hotarîre unanima de a spori î 
eficiența muncii ț

• Analizînd cu exigen
ță și răspundere acti-

, vitatea economico-finan- 
| ciară desfășurată în a- 
> nul trecut, adunarea ge- 
| nerală a oamenilor mun-
• cii din cadrul șantieru- 
I lui 1 Petrila al Intre- 
J prinderii de construcții
• și montaje miniere Pe

troșani a pus în eviden-
; ță noi posibilități de spo- 
| rire a eficienței lucrări- 
, lor de investiții, de per- 
| fecționare a muncii în
• vederea predării la ter- 
I men a obiectivelor din 
, plan. în darea de seamă 
| s-a criticat faptul că pla

nul valoric de investiții 
din 1982 n-a fost realizat 
decît în proporție de 87,8 
la sută. Neîndeplinirea 
sarcinilor de plan s-a
tînriririiirniiiiitiititiiiin

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ 

datorat în principal în- 
tîrzierilor înregistrate la 
predarea lucrărilor de
gospodărie anexă —
I.M. Petrila, a spațiilor de 
cazare de la I.M. Lo- 
nea, a unor amenajări

din incintele minelor Dîl- J 
ja și Livezeni. Nu au fost > 
îndeplinite nici sarcinile , 
privind productivitatea | 
muncii. ,

Adunarea generală a a- | 
preciat că rămânerile în • 
urmă la acești importanți | 
indicatori au ca principa- ; 
lă cauză lipsurile mani- . 
festate în organizarea , 
muncii. Planul de inves- | 
tiții n-a fost corelat cu , 
necesarul de materiale, u- I 
tilajele și mijloacele de j 

Viorel STRAUȚ *.

(Gontinuare In pag. a Z-aj |

La încheierea celei de 
a doua decade a lunii ia
nuarie, întreprinderile 
miniere Uricani și Petri
la, cărora li s-a alăturat 
și colectivul Carierei Cîm- 
pu lui Neag raportau în
deplinirea cu succes a 
sarcinilor planificate, ex- 
trăgînd suplimentar în
semnate cantități de căr
bune. Constanța reali
zărilor și ritmicitatea 
depășirilor sînt caracte
risticile esențiale ale ac
tivității acestor harnice 
colective miniere. în 
fruntea întrecerii se situ
ează minerii de la Uri
cani care au înregistrat 
un spor de producție, fa
ță de sarcinile de plan, 
de 5 390 tone de cărbu
ne cocsificabil, urmată 
fiind de oamenii mun
cii de la cariera Cîmpu 
lui Neag — plus 4 755 to
ne de cărbune și mine
rii Petrllei, cu o produc
ție suplimentară extrasă 
de 2 160 tone de cărbune.

Realizările de prestigiu 
înregistrate de colecti
vele amintite sînt o do
vadă elocventă a anga
jării exemplare a tutu

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT“

noștri...
la înălțime!
IN PAGINA A 2-A

ror oamenilor muncii de 
la aceste unități minie
re, fiind o confirmare 
strălucită a eficienței mă
surilor întreprinse, a răs
punderii cu care au fost 
abordate sarcinile de 
plan încă din primele zi
le ale anului.

Aproape fără excepție, 
și la celelalte unități mi
niere au fost create toate 
condițiile tehnice și or
ganizatorice pentru înde
plinirea prevederilor de
plan. Cel puțin așa a-* 1

Dezvoltarea și moder- 
j, nizarea continuă a eco_ 

rr, ei românești creînd 
p.m aceasta cadrul ne
cesar utilizării mai efi
ciente a resurselor ma
teriale și umane ale ță
rii, reducerii efortului de 
import și creșterii parti
cipării indus
triei noastre 
la circuitul e- 
conomic in
ternațional 
constituie u- 
na dintre pro
blemele fun- 

j damontale de
I gîndire și 

acțiune ale secretaru
lui general al partidului.

Pe baza unei analize 
ample și fundamentale a 
realizărilor obținute de 
poporul român, sub con
ducerea partidului, în a- 
nii construcției socialis
te — analiză ce nu oco
lește nici greutățile care 
au trebuit depășite și nici 
deficiențele manifestate 
în diferite etape și sec- 
toa : de activitate — 
secretarul general al par_ 
tidu ui a pus în lumină 

■ ii ’ mare forță de pă- 
< _ _______ ___________

firmau conducătorii în
treprinderilor miniere, a- 
tît la sfirșitul anului tre
cut cît și la începutul a- 
cestui an. Cît de realis
te au fost aceste apre
cieri, o demonstrează, fă

ră drept de apel, rezul
tatele înregistrate la în
cheierea celei de a doua 
decade. Cele mai slabe 
rezultate le-au obținut 
minerii de la Paroșeni, 
care și-au îndeplinit pre
vederile de plan doar în

Dorin GHEȚA

(Gontinuare tn pup a 2-a,

»

I(Coniintuire in gag. a 'd-Q,



2 Steagul roșu S1MBATA, 22 IANUARIE 1383

r Creșterea forțelor de
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I
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lație, iar domeniul, aces
tora e pus in relație ne
mijlocită cu preocupările 
pentru formarea la un 
nivel superior și folosi
rea eficientă a forței de 
muncă, cu preocupările 
pentru creșterea calita
tivă a activității economi
ce. în același timp, dez
voltarea economico-soci. 
ală este analizată din 
perspectiva unității dia
lectice și a interacțiunii 
strînse și specifice care 
există, în socialism. în
tre forțele de producție 
și relațiile de producție, 
dintre existența socială 
și conștiința socială, din
tre factori interni și cei 
internaționali.

Călăuzindu-se de 
ria revoluționară a
muncitoare, pornind de 
la realitățile României 
și sprijinindu-se pe for
țele poporului, partidul 
nostru a pus în centrul 
politicii sale de dezvol
tare rapidă a forțelor de 
producție. industrializa- 

p ro
mul tilateral. în 

industriali
zare socialistă a țării 
partidul a ținut scama că 
nu există tipare unice

teo- 
clasei

rea țării, ca bază a 
greșului 
strategia de 

socialistă

pentru rezolvarea pro
blemelor noi pe care le 
ridică creșterea forțelor 
de producție, că formele 
și metodele de soluționa, 
re a sarcinilor revoluției 
socialiste depind de un 
complex de factori eco
nomici, sociali, politici și 
istorici.

Izvorul industrializării 
noastre ]-a constituit și 
ii constituie pe mai de
parte efortul propriu al 
poporului, materializat 
in alocarea unei părți în
semnate din venitul 
țional — circa 
— pentru 
Subliniind 
deosebită a 
părți impeltante din ve
nitul nație nai pentru a- 
cumularc secretarul ge
neral al partidului atră
gea atenția asupra feno
menului care ar exista 
dacă am renunța la o- 
biectivul fundamental de 
a întări și moderniza ba
za tehnlcc-materială a so
cietății. Calculele de
monstrează că dacă in pe
rioada 1971—1980 am fi 
utilizat pentru 
•are numai 25 la 
venitui național, 
silul iniei »<]ului 
național a.- fi fost cu 136 
miliarde de ici mai mare

na- 
o treime 

acumulare, 
importanța 

alocării unei

aeumu- 
sută din 
la sfîr- 
venitul

producție
consum cu 

mai
și fondul de 
104,6 miliarde lei 
mic.

România a redus 
calajul față de 
dezvoltate la venitul 
țional pe locuitor de 
15—20 de ori, cit era 
1950, la numai 3—5 
în funcție de țara de 
ferință. Cît privește pro
ducția pe locuitor, la o 
serie de produse țara 
noasti a a depășit o seamă 
de țări cu veche tradi
ție industrială.

Activitatea noastră 
conomică se află în pre
zent în fața unor exi
gențe noi ce decurg din 
intrarea economiei națio
nale în faza dezvoltării 
intensive și a economiei 
mondiale într-o profun
dă criză de durată.

Este un mare merit al 
partidului nostru, al 
cretarului general 
trasat cu claritate 
rezolvării marilor 
bleme nu prin 
dezvoltării 
naționale, ci prin 
nuarea acesteia în 
formitate cu 
directoare ale 
lui P.C.R., ale 
lui al Xll-lea 
ferinței Naționale a parti
dului.

de- 
țările 

na- 
la 
în 

ori 
re-

e-

se
că a 

calea 
pro- 

limitarea 
economiei 

conti- 
con- 

orientările 
Programu- 
Congresu- 
și Con-

J

Din toată inima
(Urmare din pag 1)

de

a 
a-

leetrohidraulice, combine
le de abataj, mașinile 
perforat și altele.

în această perioadă, 
marilor angajamente, a
sumării marilor răspun
deri ce ne revin în reali
zarea sarcinilor celui de-al 
treilea an al cincinalului, 
noi constructorii de utilaj 
minier din Valea Jiului, 
odată cu exprimarea vo
inței noastre de a-i urma 
eu încredere îndrumările

»i orientările, îi urăm iu
bitului nostru conducător,

I Ginții președinte al 
ță'ii, cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zilei 
sale de naștere, viață lun
gă. sănătate deplină, forță 
și energie 
duce mai 
rul nostru 
torios al 
niei socialiste.

Să ne trăiți intru mulți 
ani, iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, spre binele și 
fericirea întregului popor 1

pentru a con- 
departe popo- 
pe drumul vic- 
cdificării llomâ-

Realizarea integrală 
a prevederilor de plan
'Urmare din pag. 11

Ș* 
ritm 
rea- 
pro- 
sta-

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

■ PETRU ȘTEFF, Pe
troșani : Intr-adevăr, mo
dul în care I.C.S.A. și A P. 
păstrează păcurina în de
pozitul din strada Cărbu-V 
uelui nu este corespunză
tor. Aspectul dc dezordi
ne de aici este amplificat 
și de excavatorul, scos din 
funcție, 
incinta 
buni, 
factorii 
această 
urgent 
sare pentru a se face 
ne.

■ UN GRUP DE 
CATARI din blocul nr. 18, 
strada 
trosani : 
E.T.V.J. 
legătura 
varii sesizării 
precizat că în

și alte utilaje din 
depozitului de căr- 
Atenționăm, 

răspunzători 
situație să 

cu măsurile

deci, 
de 

vină 
necc- 
ordi-

LO-

Independenței, Pe- 
Inginerul șef al 

cu care am 
in vederea 

dv. 
urma 

medierilor ce au fost fă
cute; blocul nr. 18 este în 
prezent alimentat cu a- 
gent termic în mod cores
punzător. Cît privește ce
lelalte aspecte — geamul 
opacizat cu vopsea, gea
mul spart, caloriferele de 
pe casa scărilor blindate, 
mîncarea pentru pp '.'i ’.c- 
pozitală sub scări —, toate 
le pot înlătura VuSăși lo
catarii blocului. Hotărîți 
și acționați în acest sens, 
împreună.

O GIIEORGHE GHEN- 
DEL, Petroșani : în partea 
nord-vestică a Petroșaniu- 
lui există telefoane publi
ce la sediul I.A.C.C.V.J. 
(strada Grivița Roșie), 
poarta minei Dilja și 
gara C.F.R.. ultimul 
fon aflîndu-se la circa 200 
m de străzile M. Eminescu, 
Cuza Vodă, Aurel Vlaicu, 
Fr. Engels, despre care a- 
mintiți în scrisoarea a- 
dresată redacției. Altfel 
spus, aveți telefon public 
la aproximativ 150 m de 
locuință. După cum am 
concluzionat împreună cu 
dirigintele Oficiului mu
nicipal de poștă și tele®>- 
municații, deocamdată a- 
ccstca sint posibilitățile. 
Pe 
în 
lui 
în 
alte telefoane publice.

luat 
rezol- 
ne-a 

re-

tă. Este greu de explicat 
o asemenea situație cînd, 
repetăm, aproape fără 
excepție, toți conducăto
rii întreprinderilor mini
ere afirmau că sint crea
te condițiile tehnico-or- 
ganizatorice pentru în
deplinirea integrală a 
prevederilor de plan. 
Greu de explicat, pen
tru că sint Întreprinderi 
miniere — ca cele de la 
Lonea, Livezeni, ^Aninoa
sa, Paroșeni, Lupeni și 
Bărbăteni care în nici u- 
na din zilele trecute din 
această lună nu și-au În
deplinit sarcinile de plan 
stabilite. Este adevărat, 
timpul care a mai rămas 
pînă la încheierea lunii 
ianuarie este scurt, doar 

dar fo- 
ac- 
în- 
ca 
ro

proporție de 61,1 la sută. 
Neîndoielnic, minerii de 
la Paroșeni s-au con
fruntat cu unele neajun
suri despre care directo
rul minei ing. Emeric Ko
vacs spunea că „stă în 
puterea noastră să depă
șim aceste neajunsuri 
să intrăm intr-un 
care să ne asigure 
Iizarea integrală a 
gramului de lucru
bilit pentru luna ianua
rie și trimestrul I". Oare 
in acest program se pre
văzuse realizarea preve
derilor de plan doar în 
proporție de 61,1 la sută 
pentru luna ianuarie ?

Asemenea afirmații op
timiste au fost formulate 
și de conducătorii între
prinderilor miniere Băr- 
băteni, Livezcni, Aninoa
sa. Lupeni, Lonea, Dil- 
ja sau Vulcan, dar op
timismul nu a fost con
firmat de rezultatele în
registrate, proporțiile de 
îndeplinire a planului fi
ind cuprinse doai’ între 
71.,1 la sută și 34,4 la su-

'U<ma'e din pag. I)

mon- 
prcvă-

la 
la 

tclc-

măsură ce se vor crea 
această parte a orașu- 
noi centre aglomerate, 
viitor vor fi instalate și

unanimă

I.M.
Pî- 

depozitele 
intrat de-

industri- 
de 

preocu- 
calificarea 
deficitare

Prin-
angaiament 

depășirea cu 
planului la 

ereș-

TONE 
PREDATE, 

pentru re
in circuitul 
hirtiei e-

salva-
noștri, ceea

Hotcirire

desfă-
Miine, în
Casei de

Cunoscuta 
Gheorghi- 
Petroșani, 
lotul o- 

țării

SOfomâm
■=-r— —«vssnrsa-»

APARTAMENTE.
fost 
nou 

Este 
care

transport n-au fost folo
site la nivelul capacității 
planificate, la punctele 
de lucru s-a menținut un 
grad redus de
alizare a lucrărilor 
construcții, iar 
parca pentru 
în meseriile 
cum sint cele de fierari-
betoniști, dulghcii și zi
dari, prin cursuri de ca
lificare, este slabă, ne
corespunzătoare cerințe
lor.

Refcrindu-se în spirit 
critic și autocritic la 
aceste aspecte negative, 
participanții la dezba
teri au formulat nume
roase propuneri pentru 
perfecționarea activității 
de viitor. Mihai Racz a 
propus „înființarea unei 
sculării la sediul șantie
rului. iar sculele să se 
predea pe bază de marcă 
pentru a întări spiritul de 
răspundere, de autogos- 
podărire în rîndul me
seriașilor". Totodată, în 
numele lucrătorilor din 
echipa sa, Mihai Racz 
a chemat la întrecere 
socialistă toate echipele 
de lăcătuși din cadrul în
treprinderii, avînd ca o- 
biectiv principal îmbu
nătățirea calității lucră
rilor și economisirea me
talelor la confecțiile 
metalice. Petre Albu a 
propus ca „beneficiarul 
să fie obligat să ne asi
gure utilajele de 
taj ia termenele 
zute in graficul lucrări
lor". Iar Vasile Aurel a 
propus „să se actualize
ze propaganda vizuală la 
principalele puncte dc 
lucru, astfel incit fieca
re om să cunoască în a- 
mănuntime, la nivel de

brigadă, sarcinile care-i 
revin din planul de pu
nere în funcțiune. Și să 
fie consultați de condu
cerea întreprinderii și 
șefii de echipă atunci 
cînd se acordă spații de 
locuit oamenilor din for
mațiile de lucru.

Numeroase alte 
puneri au mai făcut, 
cuvîntul lor, și tovarășii 
Mihai Murgescu (mais
tru), Nicolae Burlan (c- 
lectrician), Adrian Ciu
pea (șef lot construcții 
preparația Pctrila), A- 
ristică Boian (fierar-beto- 
nist), exprimîndu-.și, to
todată, și hotărîrea de a 
face totul pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le re
vin din planul anului 
1983.

Adunarea generală a 
aprobat angajamentul a- 
nual pe care și l-au pro
pus constructorii, 
tre altele în 
se prevede 
150 000 lei a 
producția globală, 
terea cu 0,03 procente a 
productivității muncii in 
comparație cu cea pla
nificată, economisirea a 
6 mc material lemnos, a 
12 tone de ciment, a 3 
tone de metale, a 15 me- 
gawațioră energie electri
că, precum și terminarea 
cu 15 zile mai devreme 
decît termenul planificat 
a punerii în funcțiune a 
investiției „amplificarea 
și modernizarea prepa- 
rației Petrila". Aduna
rea generală a exprimat 
hotărîrea constructorilor 
de a munci mai bine, de 
a respecta planul de pu
nere in funcțiune a o- 
biectivelor de investiții 
minere, de a-1 realiza în 
condiții de eficiență eco
nomică ridicată.

EXPOZIȚIE, 
sala bibliotecii 
cultură din Petroșani . se 
va deschide o expoziție 
de carte sub genericul 
„Opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
strălucită afirmare a 
deilor socialiste".

NOI
în orașul Lupeni a 
dat în folosință un 
bloc de locuințe, 
vorba de blocul 5,

dispune și de spații 
merciale la parter, situat 
în zona centrului civic al 
orașului. De confortul a- 
partamentelor din acest 
bloc beneficiază oameni 
ai muncii de la mină, 
preparație și alte între
prinderi de pe raza ora
șului Lupeni.

MTCROSPECTACOL. 
Astăzi, la ora 11, în sala 
de apel a I.M. Aninoasa 
artiștii amatori ai clubu
lui prezintă un rnicro- 
spectacol în cinstea fr un
tașilor în producție.

H PRIMELE 
DE HÎRT1E ~ 
Preocupări 
introducerea 
economic a 
xistă și în arest început 
de an. La CM.V.J. au 
fost colectate primele 
6 tone de hîrtic. Bine 
a pornit această acți
une și I.C.SM.I. Petro
șani, care a predat la 
C.R.C.A.D. 3 tone de hîr- 
tie, precum și 
Vulcan cu 700 kg. 
nă acum, în 
C.R.C.A.D. au 
ja 35 tone de hîrtic, a- 
ceasta bineînțeles prin 
contribuția unităților 
economice, comerciale și 
contribuția cetățenilor.

o singură decadă, 
losit eficient și prin 
țiuni hotărite unele 
treprinderi 
Dîlja și 1 
cupera integral 
acumulat, iar 
îl pot reduce 
astfel, incit la 
trimestrului să 
porta toate colectivele re- 
■alizarea cu succes a sar
cinilor planificate.

i miniere 
Vulcan pot 

minusul 
celelalte 
simțitor? 

nivelul 
poată ra-

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT“
flăieții noștri...

5ALVAM0NT

tn cadrul marii 
petiții de anvergură 
țională din Paring 
consumat ți o a treia pro
bă prevăzută in progra
mul raliului. proba de 
salvare și transportul ac- 
cidentaților pe pîrtiile de 
schi. Ieri la prînz, după 
deliberarea juriului, ni 
s-a comunicat o veste în 
măsură să ofere satisfac
ții și o bucurie de seamă 
pentru băieții noștri din 
echipajul gazdă, pentru 
prietenii, și susținătorii 
salvamontiștilor din Pe
troșani. Vestea cea bună 
reiese din lista echipaje
lor clasate pe primele 
trei locuri :

Locul I Sinaia 
puncte.

Locul

corn
ii a-
s-a

22

municipiul

Brașov — 21 puncte.
Locul ill PETROȘANI 

— 20 puncte.
Deci, băieții noștri, schi

ori de elită, minuitori is
cusiți ai altjei, au cîști- 
gat ceea ce au meritat cu 
prisosință după îndîrji- 
tele și perseverentele lor 
antrenamente pe pîrtiile 
de schi din Paring — un 
loc demn pe podiumul 
ciștigătorilor la o probă 
dificilă și exigentă. De 
altfel, elogiile provin de 
la unul dintre membrii 
Comisiei centrale Salva- 
inont al F.R.T.A., Gheor
ghe Gertner: „Deși pro
ba s-a desfășurat în con
diții extrem de vitrege, de 
viscol și frig, băieții din 
echipajul formației gaz 
dă au dovedit o compor 
tare excepțională, at 
muncit extraordinar ț 
au .reușit astfel să se ri
dice pe un loc onorabil

și binemeritat printre 
cîștigălori — echipajele 
formațiilor de cel mai 
mare prestigiu din țară, 
cum sint cele din Sinaia 
și Brașov.

în ceea ce privește a 
doua formație a Văii Jiu
lui, cea din Lupeni, deși 
tînără, a cucerit și ea 
un loc promițător, 13, cu 
11 puncte, ceea ce deno
tă că echipa dispune de 
schiori buni, de minui
tori iscusiți ai akjei".

la inăltime 1
Așadar, un rezultat de 

prestigiu pentru 
montiștii 
ne îndreptățește c. 
mismul privind coi~ț 
tarea lor și la ultima 
bă a raliului. Dar, 
pre aceasta ne vom 
fica abia azi, după 
berarea juriului, ca 
altfel și asupra 
formațiilor noastre 
clasamentul general.

des- 
edi- 

deli- 
de 

poziției 
i

Ioan DUBEK

O ZI IN PARING. Bi
roul din Lupeni al O.J.T. 
organizează zilnic ex
cursii în Paring pentru 
amatorii de schi și săni
uțe. Excursiile se 
șoară între orele 9—16 ; 
plecarea din fața sediu - 
lui din Lupeni ; se asi
gură transportul cu au
tobuzul și tclcscaunul.

aceste zile in vederea par
ticipării la Campionate
le europene de juniori ce 
se vor desfășura, în luna 
februarie, în Austria. Tot 
în luna februarie, sporti
va noastră fruntașă va 
participa la concursul 
prcolimpic de sanie de la 
Sarajevo — Iugoslavia.

PREGĂT1RI. 
sportivă Livia 
ță de la C.S.S. 
selecționată în 
limpic de sanie al 
noastre, se antrenează în

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

i-
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La sfîrșit de săptămînăExpresivitate, valoare și năzuință
de desăvîrșire prin artă

Cadrul larg dc afirma
re a virtuților creatoare 
perpetuu inepuizabile ale 
poporului român. Festi
valul național „Cîntarea 
României", născut din 
strălucita inițiativă a se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a statorni
cit și în Valea Jiului cu 
un atotcuprinzător și în
noitor proces educativ, 
politico-ideologic și cul
tural-artistic.

Propunîndu-și ca o- 
biectiv prioritar edifica
rea omului nou, construc
tor demn și devotat al 
socialismului și comu
nismului, multiplele ma
nifestări politico-educa- 
tive și cultural-artisticc, 
de creație și interpretare, 
inmănunchiate sub ge
nericul festivalului, au un 
aport substanțial în mo
bilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii pentru 
realizarea sarcinilor de 
producție, în educarea 
revoluționară și patrioti
că, în spiritul atașamen
tului față 'de patrie, 
partid și popor, în lărgi
rea orizontului lor 
tic, cultural și 
ințific.

în actuala 
Festivalului 
„Cîntarea 
mișcarea artistică a 
monstrat o sensibilă creș
tere 
tivă. 
cent 

y^fața

poli-
tehnico-ști-

ediție a 
național 

României", 
de-

cantitativă 
Etapa de 
încheiată 
publicului

și calita- 
masă re- 
a adus in 

spectator

diversificării și 
conținutului 

serilor cultu- 
tineret, Casa 
Petroșani

inițiativa de 
în cadrul dis- 

suc-

a

în scopul 
îmbogățirii 
educativ al 
rale pentru 
de cultură 
avut recent 
a prezenta,
cetecii, o paradă a 
eeselor discografice ale a- 
nului 1982. Concepută sub 
formă dc concurs, acțiu
nea s-a bucurat de un larg 
ecou printre tineri : peste 
100 de participant au in
dicat zeci de melodii pre
ferate. Clasamentul, în- 
■jriemit prin adiționare de
xf'

\

*

îJI

Cu „Arca
recent un 

demn 
seria 

a 
dra- 
I D. 

o a-

S-a petrecut 
eveniment literar 
de consemnat, in 
„Teatru comentat" 
Editurii Eminescu, 
maturgului petrilean 
Sirbu i s-a rezervat
tenție deosebită, prin vo
lumul „Arca bunei 
ranțe". Un fericit 
de a redescoperi < 
tul metaforic, 
ales țilosojic 
dintre cei mai 
(și declarați) emuli ai lui 
Lucian Blaga. După 
dureros „primum 
vere", l.D. Sirbu a 
tonat in lumea 
pe care a populat-o cu 
trainice parabole, nu in 
funcție de timpul istoric, 
ci căutînd cum ar spune 
Blaga, locul cuvintului 
în zăpada făpturii („In 
patria lui l zăpada făp
turii ține loc de cuvlnt").

Cuvîntul, ca metaforă 
filosofică, compactează 
umanitatea intr-o sferă 
de valori, care se con
fruntă cu și înfruntă 
timpul. Avertismentul 
dramaturgului — 
unea se petrece în 
noastre" („Arca 
speranțe")

spe- 
prilej 

orizon- 
dar mai 

al unuia 
talentați

un
vi- 

can- 
dramei,

„Acfi- 
zilele 
bunei 

deschide

un număr apreciabil de 
formații și interpreți in
dividuali, ce ' activează în 
așczămintele de cultură 
ca și în marile întreprin
deri și instituții din Va
lea Jiului, Casa de cul
tură din Petroșani, 
burile din Lonea. 
can, Lupeni și 
întreprinderile 
Petrila, 
și Bărbăteni, 
preparare

clu- 
Vul- 

Uricani, 
miniere 

Paroșeni, Lupeni 
secțiile de 

din Petrila,

Lonea, brigăzile artisti
ce ale clubului din Lonea 
și Preparației cărbunelui 
Petrila, montajul literar- 
muzical al clubului din 
Aninoasa, fluierașii din 
Lonea și Dealul Babii, 
dansurile bătrînești din 
Uricani, ca și formațiile 
reprezentative — ansam
blul folcloric „Parîngul" 
și fanfara reunită a mi
nerilor sînt ilustrări eloc
vente ale experienței, pa-
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Festivalul național „Cîntarea României"
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Coroești și Lupeni, I.F.A. 
„Vîscoza", cadrele di
dactice din Petrila, Vul
can și Lupeni, spitalele 
orășenești 
peni s-au 
printr-o 
mericește 
diției 1979—1981.

Continuitate în pregă
tire, consecvență în per
fecționarea interpretării, 
condiții ce ridică amato
rismul la rangul de artă 
autentică, au vădit colec
tive artistice care au în- 

insti- 
ale 

Va- 
bărbă- 
adîn-

Vulcan și Lu- 
impus atenției 

participare nu- 
superioară e-

vins vremelnicia, 
tuindu-se ca valori 
vieții culturale din 
lea Jiului. Corul 
tesc „Freamătul 
cului", corul sindicatului 
învățămînt Petroșani — 
Petrila, formațiile de tea
tru in mai multe acte de 
la Lupeni, Petroșani și

siunii și năzuinței dc de
săvârșire prin artă.

Dătătoare de nădejdi 
intr-un destin artistic de 
durată sînt noile apari
ții pe scena festivalului. 
Colectivul de teatru fol
cloric și orchestra de 
muzică cultă ale Casei 
de cultură Petroșani, bri
găzile artistice de la Co
roiești, I.M. Paroșeni și 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
formația de muzică ușoa
ră ..Hidraulic" a S.S.1I. 
Vulcan, obiceiul folcloric 
din Cimpa (revenit după o 
perioadă de eclipsă), 
pul vocal folcloric 
lscroni, formația de 
modern a clubului 
Vulcan, sînt doar
va din cele mai tinere as
pirante la notorietatea 
publică mijlocită de 
tentele lor artistice.

Orientarea repertorială 
dc valoare a covârșitoa
rei majorități a forma
țiilor artistice promova
te în etapa județeană a 
„Cîntării României", ex
presivitatea lor scenică se 
materializează în pro
grame artistice de ținu
tă elevată, care întrunesc 
din ce în ce mai frec
vent sufragile tovarăși
lor de muncă ai celor ce 
evoluează pe scenă, aceia 
care furnizează grosul 
publicului venit să-i ad
mire. Această nouă re
lație artist-public trans
figurează faptic, în pla
nul relațiilor sociale, una 
din fertilele teze pe care 
se fundamentează Festi
valul național „Cîntarea 
României" — aceea că îb 
efervescența fenomenu
lui cultural-artistic, oa
menii muncii trebuie să 
se regăsească în
ipostază de creatori 
bcnficiari ai actului 
cultură.

dubla
Și 

de

Matineu literar.
La biblioteca 

din Lupeni va avea 
mîine (ora 11) un 
neu literar pentru 
Cu acest prilej va 
zentat volumul 
rețea revoluționară 
varășului N i c o 
Ceausescu".

Colocvii de
Astăzi (ora 

festivități a 
dicatelor din 
fi prezentată, 
nei expuneri, 
revoluționară 
lui general 
tovarășul 
Ceaușescu. 
mincții de 
In or gard za rea 
de conducere al 
cii clubului, se vor desfă
șura colocviile de istorie 
eu tema „124 de ani de la 
Unirea Principatelor".

La Clubul muncitoresc 
Lonea, se va prezenta as
tăzi (ora 17), în cadrul u- 
nor „Colocvii de istorie", 
importanța actului istoric 
de la 24 Ianuarie 1859. 
Formațiile folclorice ale 
clubului vor evolua mîine,

sindicală 
loc 

mati- 
elevi. 

fi pre- 
„Tine- 
a

- 1
to- 
a e

istorie
17) în sala de 
clubului sin- 
Vulcan va 
in cadrul u- 

activitatea 
a secretaru- 

al partidului, 
N i c o 1 a e 
In cursul di- 
mîine (ora 10), 

consiliului 
bibliote-

începînd de la ora 17, pe 
scena căminului cultural 
din Cimpa, în spectacolul 
„Cîntec drag din plai de 
dor".

Recitaluri de poezie.
Grupul de recitatori ai 

clubului sindicatelor Pe
trila susține astăzi (ora 
14), la preparația cărbu
nelui din oraș, recitalul 
de versuri „Omagiu pre
ședintelui Țării". „Unirea 
— permanență a aspirați
ilor românilor din Prin
cipate" este genericul ex
poziției de carte amenaja
tă în sala bibliotecii clu
bului. Mîinc (ora 10) aici 
va putea fi audiat un reci
tal de poezie 
cestui măreț 
din istoria 
României.

Spectacol 
Consiliul 

al Casei de cultură 
troșani — a preconizat, 
pentru mîine (ora 17) spec
tacolul de teatru cu piesa 
„Vespasian al doilea", în 
regia lui George Negraru. 
Reprezentanția urmează să 
aibă loc în sala mare.

dedieatâ a- 
eveniment 

modernă a

de teatru
de conducere

Pe-

locul
Mag-

Li-

puncte, a adus-o pe 
de onoare pe eleva 
dalena* Brinză, de la 
ceul . industrial minier Pe
troșani, răsplătită cu o fru
moasă diplomă și un pre
miu. Pe locurile următoa
re s-au situat, în ordine, 
tinerii Robert Slovenschi, 
Ludovic Dragu, Nicolae 
Orban și Gheorghe Boșoi.

Pe lîngă microexpuneri, 
informări politice, concur
suri gen „Cine știe, cîș- 
tigă", disco-topul, organi
zat lunar, conferă o notă 
în plus de atractivitate dis-

cotecilor din Petroșani.
Dirijarea gustului tine

retului către muzica ac
tuală de valoare poate fi 
completată și de o inițiere 
consecventă in dansul de 
societate, prin lecții, con
cursuri etc., astfel îneît 
serile pentru tineret să do- 
bindeas.-ă o dimensiune 
realmente civilizată și ins
tructivă In acest fel, casa 
de cultură Petroșani poate 
oferi un exemplu demn de 
aplicat și la celelalte așe
zăminte de cultură din Va
lea Jiului.

AI. IONESCO

mai
non-

clasice îi 
coloanele 
dezvăluie

lup- 
ade- 

uma-

gru- 
din 

dans 
din 

cîte-

apariție de 
în viața

L. ION
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năs-

Imbi- 
știința, 

filo- 
salc

Ioan LASCU

Brigada artistică 
Preparației cărbunelui 
Coroiești, o 
dată recentă 
culturală a Văii Jiului.

Foto : St. NEMECSEK

E ziua asta mare cît româneasca fire 
cînd gindul prins în iarnă s-a revărsat șuvoi 
cristalele de ger, fierbinți, din amorțire 
s-au împletit în floare și-n vară pentru noi.

Dorința cît Carpații din cerul României 
născut-a și va naște puternic sentiment 
și limba cea mai dulce din faldul bucuriei 
de-a pururi în istorii va dăinui ardent.bunei speranțe", traversînd istoria

seria unor 
istoria, in 
mitic se 
în cel istoric, încărcat de 
seva conștiinței. S-a spus 

■despre dramele lui l.D.
Sirbu că, mai degrabă, 
trebuie citite decît juca
te, creindu-se o falsă 
impresie despre arta sa. 
Dramele cuprinse în vo
lum. sînt autentice spec
tacole teatrale, 
du-se, nu de puține 
în repertoriile 
teatre din țară 
alte meridiane, 
veste cititul, 
inițial al acestei sen
tințe s-a înșelat amar, 
ele trebuie, de fapt, re
citite 1 Conflictual, eroii 
lui l.D. Sirbu dezbat as
pecte ale condiției uma
ne, în funcție de atitu
dinea lor se cristalizează 
dialectic opțiunea 
sofică a autorului. 
„Frunze care ard" ne 
jlăm intr-un mediu 
cial contemporan, 
dat cu victoria forțelor 
progresiste (greva 
nerilor din Valea 
in aprilie — mai 
dar și în acest cadru își 
dovedește valabilitatea

dialoguri cu 
care timpul 

continuă firesc

inscriin- 
ori, 

diferitelor 
și de pe 
Cît pri- 

proorocul

filo- 
Cu 
a- 

so- 
sol-

mi- 
Jiului 
1941),

ideea .sacrificiului în 
ta pentru apărarea 
vârâtelor valori ale 
nității.

fentă dc inovații, 
mult sau mai puțin
conformiste, dramaturgia 
lui l.D. Sii bu respiră un 

pe fronlispi- 
miner 
așează 
motto 

nu-i 
pe

aer clasic, 
ciul căruia țiul de 
din Valea Jiului 
progiamatic un 
goethean „Putere 
nici timp să sfarme 
sub boltă tiparele, ce vii 
și tainice se dezvoltă". 
Un univers însă clădit 
pe o realitate mitică ro
mânească, înrudită cu 
cea a maestrului său din 
Lancrăm. Ideea funda
mentală a pieselor sale 
— continuitatea, deși prin 
suferință și jertfă, a ma
rilor valori umane, a po
porului român, admite 
dialectica transformări
lor, intr-o unitate care 
impune veșnicia în sub
stanță umană.

„Dialogurile" peripate
tice, cu iz antic, dar cit 
de contemporane nouă, 
creează uneori impresia 
de retoric, în căutarea 
răspunsurilor l.D. Sirbu 
își cenzurează lirismul,

dar oricît de 
sînt ambițiile, 
templului său 
un crez romantic, e drept, 
uneori, refulat. „Iarna lu
pului cenușiu" intros- 

pectează parabolic isto
ria unui popor; ca fiu 
al său, autorul se dove
dește prin credință bun 
Late lut Mircea Eliade 
(„De la Zamolxis 
Cingis Han") dar și 
mai tînărul Marin 
rescu („Răceala"), 
cuți dintr-o demnă 
ță .spirituală, care 
nește din voievozii 
turii românești, 
nînd iubirea cu 
intr-un fertil aluat 
sofic, dialogurile 
cristalizează întrebări 
fundamentale și dospesc 
răspunsuri ferme, 
ne îndeamnă la 
ție. Iată cum, cei 
s-au 
soarta operei 1 
Sirbu, au greșit, 
rea și timpul îi 
gura zid trainic 
pada făpturii" 
lității românești.

care 
medita- 

ce 
grăbit să decidă 

lui l.D. 
Reciti- 

vor asi- 
în „ză- 
spiritua-

E ziua asta marc cît nația română 
e naștere de plai, de împliniri și dor, 
cînd inimi lîngă inimi, mînă prinsă-n mină, 
au pus corola vieții acestui brav popor !

Ioan Dav BĂLAN

Să-nvîrtim hora frăție?•
a 124 de ani de la 
vîrșirca acestui memora
bil act istoric desprindem 
expunerea „Unirea Prin
cipatelor Române — mo
ment crucial în istoria 
poporului nostru", pro
gramată de Casa de cul
tură Petroșani la I.M. 
Dîlja, astăzi, la ora 11.

I. L.

„Hai să dăm mînă cu 
mînă / Cei cu inima ro
mână...", ecoul lui ianua
rie 1859, străbătător prin 
veac, ne contopește astăzi 
în gînduri și-n simțire cu 
cutezanța marilor înain
tași, ziditori al Unirii. Din 
buchetul de manifestări 
ce marchează împlinirea

t 
i 
t 
J

Laurii marelui premiu
De curînd a avut loc la 

București festivalul de 
poezie „Poetul și cetatea", 
organizat sub egida U- 
niunii Scriitorilor din R.S.R. 
Spre mîndria noastră lau
rii marelui promiu î-au 
fost decernați poetului 
Constantin Gabără, mem
bru al cenaclului „Panait 
îstrati" al Văii Jiului. Mun-

citorul referi; 1 din Lupeni, 
care, în urmă cu eîțiva 
ani, debuta cu versuri in 
coloanele ziarului nostru, 
întărește încă o dată reali
tatea că pe magistralele de 
lumină ale țării, alături de 
diamantul negru. Valea 
Jiului își făurește un re
nume și prin spiritul cris
talizat in poezie.

i

I
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Vizita oficială de prietenie în țara noastră 
a colonelului Moammer El Geddafi

începerea convorbirilor 
oficiale

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

tă de a se reîntîlni cu șe
ful statului român și a 
continua dialogul la nivel 
înalt dintre cele două țări, 
Sare, de fiecare dată, s-a 
încheiat cu un bilanț fruc- 
tuo» în direcția extinde
rii și aprofundării bunelor 
relații deja existente în
tre România și Libia, spre 
binele ambelor țări și po
poare.

De ambele părți, s-a a- 
preciat că intensificarea 
conlucrării româno-libie- 
ne pe multiple planuri este 
de natură să contribuie la 
întărirea continuă a rela
țiilor româno-libiene, a sti
mei și prieteniei dintre

țările și popoarele noas
tre, servește cauzei păcii, 
destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

★
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriel Arabe Libie
ne Populare Socialiste, co
lonel Moammer El Ged
dafi, au avut, în cursul 
după-amiezii de vineri, un 
larg schimb de păreri pri
vind unele aspecte ale si
tuației internaționale ac
tuale.

noua întîlnire dintre pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie, colonel Hoam- 
mcr El Geddafi, menită 
să deschidă orizonturi și 
mai largi raporturilor de 
prietenie și cooperare re
ciprocă, conlucrării fruc
tuoase dintre .România și 
Libia pe plan internațio
nal, în scopul creării u-

nui climat de pace, de 
largă colaborare și înțele
gere internațională.

în încheierea ceremo
niei, cei doi conducători 
au primit defilarea gărzii 
de onoare.

în aplauzele celor pre- 
zenți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Mo
ammer El Geddafi au pă
răsit aeroportul, îndreptîn- 
du-se, într-o mașină es
cortată de motocicliști, 
spre reședința rezervată 
înalților oaspeți libieni.

Dineu

Vizită protocolară
în cursul după-amiezii 

de vineri, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moam
mer El Geddafi. a făcut o 
vizită protocolară pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Pa

latul Consiliului de Stat.
A avut lou cu acest 

prilej un prim schimb de 
prrcrl premergător con
vorbirilor oficiale, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă priete
nie, în spiritul bunelor ra
porturi dintre țările și 
popoarele noastre.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, vineri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea 
conducătorului Marii Re
voluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libi
ene Populare Socialiste, 
colonel Moammer El Ged
dafi.

Au participat persoane o- 
ficiale române și libiene.

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie, colo
nel Moammer El Geddafi, 
au rostit toasturi.

Manifestări in diferite țări ale lumii, consacrate 
omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară 

a tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Femeia din Ur
sa Mare; Unirea: Cinci 
pentru infern.

LONEA : Așteptînd un 
tren.

ANINOASA i Waterloo, 
I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Atenție la Fana de Vul
tur.

LUPENI — Cultural : 
Cursa infernală.

UR1CANI : Contraban
diștii din Santa Lucia.

TV

11,00 Telex.
11,05 Unire-n cuget și-n 

simțiri.
11.30 Ecran de vacanță.
12.20 Ora de muzică.
13,10 Noi, în anul 2 000.
13.30 La sfîrșit de săp- 

tămînă.
18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin ța

ra mea.
Scorniccști — isto
rie și contempora
neitate — docu
mentar.

19,45 A patriei cinstire 
— versori și muzi
că.

20,00 Film serial:
„Iancu Jianu“.

■ EpiScdvl 3.

20,55 Bună seara, varie
tăți '

21,40 Romanțe și cîntece 
înd'-ăgite.

22,50 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 8,C0 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Audiența ra
dio la Constanța. 10,00 
Buletin de știri. 10,05 Re
vista literară radio. 10,40 
Orchestra de muzică 
populară : „Flacăra Pra
hovei" din Ploiești. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Un univers într-un ghioz
dan. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Atlas cultural. 
România în conștiința cul
turală a omenirii. 12,35 
Din comoara folclorului. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00
Meridian club. 16,00 . Bu
letin de știri. 16,05 Con
cert de promenadă. 16,30 
Interpreți de mușirr. 
popu'ară : Maria Apos
tol, Laura Lavric, Nelu 
Orian, Ion și Ștefan Pe- 
treuș. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Meridianele 
cîptecului — muzică u- 
șoară. 18,00 Orele serii. 
20,00 Radiojurnal. 22,00 
Radiojurnal. 22,30 Invi
tație la dans. 23,00 Bu
letin de știri. 23,30—6,00 
Non stop muzical nocturn. 
Buletine de știri la orele

în diferite țari ale lumii continuă manifestările 
consacrate omagierii a 50 de ani de activitate revo
luționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniver
sării zilei sale de naștere, manifestări care reliefează 
interesul deosebit față de personalitatea politică și 
gindirea creatoare ale conducătorului partidului și 
stalului nostru de numele căruia sînt legate toate ma
rile realizări ale poporului român din perioada de 
după Congresul al IX-Iea al partidului.

SOFIA 21 (Agerpres). — 
La Academia de Științe 
Sociale și Conducere So
cială de pe lîngă C.C. al 
P.C. Bulgar a avut loc o 
adunare în cadrul căreia 
ambasadorul român la So
fia, Petre Duminică, a sub
liniat contribuția hotărî- 
toa-e a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului 
și statului nostru, activi
tatea sa neobosită în sluj
ba intereselor poporului 
român, a cauzei generale 
a socialismului și păcii în 
lume, înaltul său exem
plu de muncă și creație, de 
dinamism și pasiune revo
luționară, de patriot în
flăcărat și luptător con
secvent pentru unitatea 
și solidaritatea mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, a forțelor 
progresiste de pretutin
deni. +

BRUXELLES 21 (Ager
pres). — Cercul cultural

internațional din Belgia și 
asociația culturală Bel
gia — România au orga
nizat la Bruxelles îm
preună cu ambasada ro
mână, o sesiune academi
că.

Istoricul Jacques de 
Launay, autorul lucrării 
„Nicolae Ceaușescu — o 
luptă pentru dezarmare și 
pface", a prezentat comu
nicarea „Portretul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu". Evocînd per
sonalitatea șefului statului 
român, vorbitorul a evi
dențiat inițiativele cura
joase întreprinse de pre
ședintele României pentru 
dezvoltarea dialogului
dintre state, 
cursului spre

relansarea 
destindere,

realizarea dezarmării și
consolidarea păcii. Jac
ques de Launay a dat o 
înaltă apreciere poziției a- 
doptate de România în 
problemele dezarmării. în 
legătură cu aceasta, vor
bitorul a spus : „Noi sîn-
tem printre numeroșii pri

eteni ai României care a- 
prebăm această acțiune lu
cidă și curajoasă a pre - 
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi urăm 
viață îndelungată £1 per
severență". în ' context, 
Jacques de Launay a sub
liniat că „poporul român 
poate să fie mîndru că are 
un șef de stat clarvăzător".

*
NEW YORK 21 (Ager

pres). La New York a avut 
loc, în cadrul Institutului 
de Studii în problemele 
securității Est- 
Vest, o manifestare închi
nată contribuției pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu la fundamenta
rea și promovarea activă 
a concepției României pri
vind întărirea securității 
și dezvoltarea cooperării 
în Europa, instaurarea u- 
nui sistem de angajamen
te ferme și măsuri con
crete de natură să ducă 
la excluderea forței și a 
amenințării cu forța a ra
porturilor dintre state pe 
continent, să ofere tuturor 
statelor garanții depline 
că se află la adăpost de 
orice agresiune, să asigu
re dezvoltarea pașnică ne
stingherită a fiecărei na
țiuni în conformitate cu 
propria dorință.

BERNA 21 (Agerpres). — 
La Berna a avut loc o ce
remonie în cadrul căreia 
Ion- Datcu, ambasadorul 
României în Elveția, a 
donat Universității din 
capitala elvețiană nume
roase cărți românești. în
tre lucrările donate, de un 
deosebit interes s-a bucu
rat o colecție dintre cele 
mai reprezentative opere 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, traduse în principa
lele limbi de circulație in
ternațională.

Mulțumind pentru dona
ție, prof. Johannes Geiss, 
rectorul Universității din 
Berna, a evidențiat pres
tigiul României în lume, 
aprecierile de care se bu
cură acțiunile președinte
lui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru 
pace, dezarmare, o lume 
mai bună și mai dreaptă.

★
COLOMBO 21 (Agerpres) 

— în cadrul celei mai mari 
librării din Colombo, „La
ke House", a fost organi
zată o expoziție omagială 
prezentînd volume din o- 
percle tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inclusiv volu
mul publicat în Sri Lânka 
„Ceaușescu — România, 
prezent și perspective".

PRIORITATEA 
E DE VINA?

Agenții de circulație din 
Petroșani au organizat în 
această săptămînă o ac
țiune care viza modul 
cum se acordă prioritate 
în trecerea pietonilor de 
către conducătorii auto 
prin locurile prevăzute 
cu marcaje și indicatoa
re. Acțiunea s-a soldat 
cu suspendarea a șase 
permise de conducere și 
cu aplicarea de amenzi. 
Cei care și-au pierdut 
dreptul de conducere pe 
drumurile publice de 
la una la trei 1 q n i 
se numesc Vasile Mari
nescu (2—HD—3209), Cris
tian Vlad (1—IID—8851), 
Iacob Soldea (2—HD— 
2311), Alexandru Haj- 
du (0135820—DJ), Dumi
tru Cojocaru (2—CS— 
1866) și un profesionist, 
Vasile Parpa (31—HD— 
5281). Poate de acum au 
învățat și ei că acorda
rea de prioritate pieto
nilor este obligatorie și 
nu facultativă.

35—B—6447 de la I.C.C.F. 
București lotul Petroșani, 
loan Bogdan (21—HD— 
3441) și Iosif Francisc 
(21—HD—3321), amîndoi 
șoferi la autobaza C.M.V.J. 
întrebăm pe această cale 
conducerile întreprinde
rilor posesoare de mij
loace de transport pînă 
cînd le tolerează acestor 
conducători auto să fo
losească mijloacele de
transport după cum pof
tesc ei ?

VĂ RECOMANDAM;

■ Avînd în vedere con
dițiile concrete de drum 
din perioada de iarnă 
recomandăm tuturor con
ducătorilor auto să “ folo
sească cu preponderen
ță frîna de motor, să 
reducă viteza de depla
sare în apropierea tre
cerilor pentru pietoni și 
a stațiilor de autobuz.

■ Pietonilor le reco
mandăm să nu se anga
jeze în traversarea stră
zilor fără a se asigura 
în prealabil că nu se ex
pun pericolului, să tra
verseze pe locurile ame
najate special și să nu 
staționeze în zona tre
cerilor de pietoni 
stînjenind astfel circu-

BONN 21 (Agerpres). — 
Ministrul comerțului ex
terior și al cooperării e- 
conoinice internaționale, 
Vasile Rungan, aflat la 
Bonn, s-a întîlnit cu Hans- 
Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministrul de ex
terne al Republicii Fede
rale Germania. Au fost 
discutate probleme actuale 
ale relațiilor politice bila
terale, aspecte ale schim

Vizita în R.F.G. 
a ministrului comerțului 

exterior al României
burilor comerciale și co
operării economice dintre 
cele două țări și s-a efec
tuat un schimb de păreri 
asupra situației internațio

nale. S-a exprimat dorin
ța ambelor părți de a face 
totul pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării 
româno-vest-germane. pe

multiple planuri.
Ministrul român a avut, 

de asemenea, o întrevede
re cu Juergen Wernke, 
ministrul federal al cola
borării economice, cu care 
a abordat unele posibilități 
de extindere a cooperării 
economice și industriale, 
în special pe terțe piețe.

La discuții a participat 
ambasadorul României la 
Bonn, Ion Rambu,

PÎNĂ CÎND 
TOLERAȚI ?

Și în cursul acestei săp- 
tămîni au fost găsiți mai 
mulți conducători auto 
de la diferite întreprin
deri care folosesc mij
loacele de transport după 
bunul lor plac, fără 

să completeze foaia de 
parcurs. Cei care au fost 
sancționați în această 
săptămînă de organele de 
miliție pentru o astfel de 
faptă sînt Aurel Rizea, 
șofer pe autobasculanta

lația.
■ .Se recomandă aten

ție sporită la copii și e- 
levi intrucît au început 
cursurile.

♦
Duminică. 23 ianuarie 

a.c., au drept de circula
ție autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Biroului circulație al 
Miliției municipiului 

Petroșani
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