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In prezenta tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
ieri, îu Capitală și-a început lucrările

Conferința pe țară a președinților 
consiliilor popuiare

SSjjvezența tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi, 17 februarie, 
s-au deschis la București 
lucrările Conferinței pe 
țară a președinților Con
siliilor populare, eveniment 
de seamă in viața politică 
a patriei noastre.

întrunirea acestui larg 
și reprezentativ forum, ins- 
tituționalizat din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, se înscrie ca un 
nou și semnificativ mo
ment în amplul proces de 
adîncire a democrației so

cialiste în România, rele- 
vînd rolul important ce 
revine consiliilor populare 
— puternică forță politică 
și organizatorică în struc
tura statului nostru — în 
asigurarea participării e- 
fective a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea 
întregii activități econo
mice și sociale din județe, 
orașe și comune, în mobi
lizarea maselor la înfăp
tuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a 
luminosului program de e- 
dificare a socialismului și

comunismului pe pămîn- 
tul patriei.

Lucrările Conferinței au 
loc în Palatul Sporturilor 
șl Culturii, care este împo
dobit sărbătorește. Pe fun
dalul sălii se află portre
tul tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, încadrat de 
drapele roșii și tricolore.

La Conferință participă 
președinții consiliilor popu
lare județene, municipale, 
orășenești și comunale, 
prim-vicepreședinții comi
tetelor executive ale Con
siliilor populare județene 
și al Capitalei, vicepre
ședinți ai comitetelor și bi
rourilor executive care răs

pund de activitatea cultu- 
ral-educativă, și alți re
prezentanți ai organelor 
locale ale puterii și admi
nistrației de stat, purtăto
rii mandatului milioane
lor de cetățeni ai țării. Iau 
parte, de asemenea, ca 
invitați — membri ai C.C. 
al P. C. R. , ai Con
siliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de 

~ instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, 
activiști de partid și de 
stat, personalități ale vie
ții științifice și culturale.

(Continuare in pag. a l-a)

MAI MULT CĂRBUNE!

Co ectivul IM Livezeni atestă prin fapte 
hotărîrea de a spori extracția

Cota cea mai înaltă a 
producției zilnice extrasă 
în acest an la I.M. Live
zeni în perioada dinaintea 
trecerii la programul de 
trei ^ffaimburi a 8 ore a 
fost de'1610 tone de căr
bune. La aceeași mină, în 
prima săptâmînă de apli
care a noului program, ni
velul mediu al extracției 
zilnice a urcat la 2000 de 
tone, realizîndu-se și pro
ducții de peste 2200 de 
tone — superioare preve
derilor zilnice. „Iată un 
singur fapt — ne spunea 
inginerul Omota Remus, 
specialist din comparti
mentul dezvoltare al 
C.M.V.J., prezent la I.M. 
Livezeni — care eviden
țiază clar valoarea deose
bită a măsurilor cuprinse

în programele speciale a- 
plicate după Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și munci
tori din industria minieră 
și geologie".

De la directorul între
prinderii, ing. loan Dia- 
conu, am aflat cîteva din
tre măsurile tehnico-orga- 
nizatorice puse în practică 
la I.M. Livezeni in vede
rea creării unor condiții 
îmbunătățite de lucru la 
fronturile productive odată 
cu trecerea la noul pro
gram :

— în primul rind, am 
redistribuit astfel forța de 
muncă îneît să sporim pla
sarea în abataje, deși ne 
confruntăm și în continua-

re cu probleme de perso
nal. în al doilea 1'înd, am 
întărit formațiile care asi
gură condițiile materiale 
la frontul brigăzilor. în 
incintele puțurilor Est și 
nr. 2, sectorul transport 
al minei dispune de echipe 
cu sarcini speciale de a- 
provizionare materială a 
subteranului, iar sectoare
le productive dispun fie
care de asemenea forma
ții. Totodată, s-a creat po
sibilitatea ca activitatea lor 
să fie urmărită permanent 
de maiștri cu răspunderi

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

La invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, joi, la amiază, 
a sosit în Capitală, într-o 
vizită de prietenie. Maies
tatea Sa rege'e Hussein 
Ibn Talal al Regatului Ha
șemit al Iordaniei.

Noul dialog la nivel î- 
nalt româno-iordanian

este o expresie a evoluției 
pozitive a relațiilor de 
prietenie, respect reciproc 
și colaborare fruc
tuoasă dintre cele două țări, 
a dorinței ambelor țări 
și popoare de a extinde și 
mai mult raporturile bi
laterale. precum și conlu-
----------------- ----------------------  
(Continuare în pag. a l-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat au început, joi du. 
pă-amiază, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Ta

lal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și iordaniene.

în timpul convorbirilor, 
președintele Nicolae 
Ceaușeseu și Maiestatea Sa

(Continuare în pag. a 4-a)

TRANSMISIUNE DIRECTA LA POSTURILE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Azi. în jurul orei 11,45, posturile de radio și tele, 
viziune vor transmite direct ceremonia plecării Ma
iestății Sale Hussein Ibn Talal, regele Regatului Ha
șemit al Iordaniei, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

I,M, DÎLJA

Un alt colectiv de mineri 
intră pe depășirea 
sarcinilor de plan

• Miercuri, 16 februarie a.c., colectivul 
de mineri, ingineri și tehnicieni de la I.M. Dîl
ja a reușit să ridice ștacheta realizărilor la 
nivelul sarcinilor de plan, extrăgînd la ziuă
1561 tone de cărbune.

Odată cu aceasta, prin 
raportarea primei depă
șiri a preliminarului zi
lei, în condițiile aplicării 
noilor măsuri izvorîte 
din hotărîrile Consfătui
rii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și mun. 
citori din industria mi
nieră și geologie, colec
tivul minei Dîlja se ali
niază în rîndul celorlalte 
cinci întreprinderi minie
re din Valea Jiului care

își depășesc zilnic sarci
nile de plan la produc
ția de cărbune.

La obținerea acestui 
succes de seamă au con
tribuit toate cele trei sec
toare de producție ale 
întreprinderii, evidenți- 
indu-se în mod deosebit 
minerii din abatajele 
sectorului III, care au ra
portat la încheierea zilei 
de 16 februarie, o pro
ducție suplimentară de 
70 tone de cărbune.

Contractări

la fondul

statului
în întreaga 

lui continuă
animalelor și 
animaliere la

Vale a Jiu- 
contractarea

produselor 
fondui sta

tului, acțiune coordonată 
de consiliile populare mu
nicipal, orășenești și co
munale. Sintem informați 
că pînă ia această dată
s-au contractat 950 taurine, 
350 porcine, 1 100 ovine și 
miei, 2600 hl lapte de vacă 
și oaie, 14 tone lină. in 
fiecare localitate din mu
nicipiu s-au constituit co
lective, formate din lucră
tori ai aparatului consi- 
lilor populare și deputați, 
care acționează in conti

Brigadierul Alexandru Laszlo (în centru) ală
turi de ortacii Ioan Pop și Nicolae Neste, compo- 
nenții uneia din formațiile de lucru fruntașe ale 
sectorului IV investiții de la I.M. Paroșeni.
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într-uti mare abataj mecanizat
Premisele

rum a mers azi, to
varășe Manda ?

'••^IJărbatul cu fața-i 
acoperită de praful negru 
al abatajului din care a- 
bia a sosit la suprafață, 
stă parcă pe gînduri, nu 
schițează nici un gest, 
nici un zimbet, apoi răs
punde simplu, cu modes- 
tia-i caracteristică :

— Bine, cu vreo sută-n 
plus, la schimb...

O sută de tone plus in 
primul schimb al săptă- 
mînii, un plus care, 
perioada de cînd s-a 
cut la programul nou 
lucru, în brigada lui

in 
tre- 

de 
Au-

firești a*e reușitelor 
de prestigiu

rel Manda, in marele 
frontal mecanizat din 
sectorul IV al Lupeniu- 
lui din care extrage căr
bune, nu constituie un 
lucru ieșit din comun. Cu 
productivitatea de 15,10 
tone/post cit realizează 
brigada in condițiile pro- 

. gramului de lucru pe 
trei, schimburi, regim cu 
care, spune brigadierul, 
minerii s-au acomodgt din 
prima zi, productivitate 
superioară cam cu 2 
tone/post față de perioa
da precedentă, este firesc 
să înregistreze sporuri 

substanțiale de producție.

De altfel, pentru brigada 
lui, Aurel Manda firești 
sînt și depășirile — de 
peste 2000 de tone pe pri
ma jumătate a lunii fe
bruarie.

înt firești, pentru 
^\că în brigadă e ab- 

solut firesc să se 
lucreze cu 
răspundere,
ne perfectă, așa cum 
cere tehnologia modernă 
intr-un abataj 
mecanizat, așa cum

iscusință și 
intr-o ordi-

o

complet
î?i

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I 
1 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A

nuare pentru realizarea, 
pînă la 20 februarie, a sar
cinilor de plan din acest 
domeniu ce face parte in
tegrantă din procesul de 
autoaprovizionare și auto- 
gospodărire, cu contribu
ții directe în mai buna a- 
provizionare a populației 
municipiului.

Colectiv feroviar 
fruntaș

Colectivul reviziei de va
goane din complexul C.F.R. 
Petroșani înregistrează un 
frumos succes in întrece
rea socialistă : îndeplini
rea ritmică, exemplară a 
planului de transport atît 
la capitolul osii-compune- 
re cît și la cel de osii-so- 
sire. Pe loc de frunte in 
întrecerea socialistă, întru
nind lună de lună puncta
je maxime, se situează for
mația de muncă din tura 
condusă de maistrul ion 
Bojincă. în anul 1982 a- 
ceastă formație de lucru 
a fost declarată fruntașă 
în întrecere. încă din luna 
ianuarie a acestui an s-a 
situat din nou pe loc de 
frunte.
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Reprezentare prestigioasă la 
concursul județean al 
propagandei vizuale

(Urmare din pag. I)

e- 
care 

nume- 
muncii 
și ins- 
Și de 
în ex- 
cu a- 
cadrul 
Jiului 

reprezentare 
activitatea 

vizuală 
și 

modul 
. a- 
partici-

Zilele trecute a avut 
loc la Deva concursul ju
dețean al propagandei 
vizuale, caricaturii și 
pigramei, întrecere 
antrenează anual 
roși oameni ai 
din întreprinderile 
tituțiile județului, 
această dată, atât 
poziția organizată 
cest prilej cit și în 
consfătuirii, Valea 
a avut o 
prestigioasă,
de propagandă 
din unitățile miniere 
din școli, prin i 
cum este concepută, 
trăgînd atenția 
panților.

Analizând cu competen
ță rezultatele obținute în 
cadru) concursului, 
riul a clasificat pe 
curi fruntașe:
• GAZETE DIN 

DUSTR1E : locul I, 
Aninoasa și l.M. Petrila. 
locul II, l.M. Uricani;
• GAZETE SATIRICE: 

locul 111, I.M. Vulcan, 
mențiuni, l.M. Lupeni și 
l.M. Uricani;
• GAZETE „TINERE- 

i TUL ȘI PRODUCȚIA" :
locul III, l.M. Aninoasa, 
mențiuni : I.M. Lupeni și 
Preparația Lupeni ;
(| GAZETH DIN LICEE; 

locui II, Liceul industrial 
Petroșani ;
• GAZETE „SEMA-

V______ ___________________

ju- 
!o-

1N-
l.M.

FOR“ : locul T, Școala ge
nerală nr. 6 Petrila, locul 
III, Școala generală Ani- 
noasa și Școala generală 
nr. 3 Petrila ;
• PROPAGANDA VI. 

ZUALA IN ORAȘE : 
locul I, orașul Lupeni ;
• STAȚII DE RADIO- 

F1CARE : Mențiuni : I.M. 
Vulcan, l.M. Petrila și
I. M. LuDeni ;
• PUNCTE DE DOCU

MENTARE; locul I, I.M. 
Petrila. locul II l.M. U- 
ricani si l.M. Lupeni ;
• CABINETE DE ȘTI

INȚE SOCIALE:
II, Liceul 
troșani.

Au mai 
următorii 
epigramisti : 
CHE (I.M. Livezeni), MA
RIANA 1ONESCU si 
GHEORGHE FILIPO1U 
(I.M Petrila), IOSIF MO
RITZ și PETR1CA HOF
FER (l.M. Uricani), Nl- 
COLAE POPA (I.M. Lo- 
nea), ADRIAN POPA 
(l.M. Aninoasa) și VA- 
SILE SEREȘ (I.M. Dîlja). 
De asemenea, a fost a- 
preciat de către juriu fil
mul de scurt metraj 
„Preocupări" realizat de 
cineclubul „Amafilm** din 
Lupeni, peliculă care a 
fost vizionată in cadrul 
concursului.

vechiului program cu 1 
pînă la 1,5 ml".

în drum spre abatajul 
de bază al sectorului, do
tat cu complex mecanizat 
de susținere și tăiere, 
maistrul principal Mihail 
Apetrei, secretarul orga
nizației de partid, ne-a 
vorbit despre întărirea dis
ciplinei, creșterea răspun
derii muncitorești în con
dițiile noului program de
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Hotărîrea de a 
spori extracția

locul
industrial Pe-

fost clasificați 
caricaturiști și 

PAVEL BE-

C. VAL.
____________ 7

in acest domeniu. Ca ur
mare, față de programul 
vechi, avansarea zilnică în 
abatajele frontale a crescut 
cu 0,3 ml, ceea ce repre
zintă, în medie, un spor 
de 30 la sută, la unele 
chiar mai mult. Producti
vitatea muncii a sporit în 
proporție apropiată de a- 
ceastă cifră.
în subteran, 

însoțiți de șe
ful sectorului 
I, tînărul in
giner Traian 
Iordache am 
avut prilejul 
să constatăm 
la fața lo
cului cum
se resimte concret aplica
rea acestor măsuri în acti
vitatea productivă. La fron
tul brigăzii de pregătiri, 
condusă de Constantin Ni- 
ca, șeful de schimb Iulian 
Ionescu, alături de ortacii 
Constantin Bocioagă și Pe
tru Giurgiu, efectuau per
forarea frontului în vede
rea unei noi pușcări. în 
paralel, la intrarea în ga
lerie, lăcătușul de revir, 
loan Nica, fiul brigadieru
lui. asigura revizia trans
portorului prin intermediul 
căruia urma să fie evacuat 
cărbunele după pușcare. 
„Dispunem de condiții ma
teriale îmbunătățite în ca
drul noului program, ne 
spunea șcl'ul de brigadă, 
armăturile și bandajele fi- 
indu-ne aduse la sub 100 
ml de front. Utilajele sînt 
mai bine întreținute, iar 
posibilitățile dc folosire 
din plin a orelor întregu
lui șut se regăsesc în a- 
vansări zilnice superioare

lucru, pornind dc la fap
tul că dispunând de con 
diții mai bune de muncă, 
întregul personal munci
tor a fost stimulat indirect 
să-și facă mai bine datoria, 
să-și îndeplinească propri
ile sarcini.

— Nu am reușit să nc 
ridicăm încă la capacita
tea maximă de producție 
a abatajului, la cel mai 
mare randament la care 
poate lucra complexul 
SMA-2 pe care-1 exploa
tăm, ne declara șeful de 
brigadă Valentin Padura
ru. Brigada nu e încă des
tul de omogenă, fiind de 
curînd constituită, nici u. 
tilajele n-au funcționat 
perfect. Dar, de două zile, 
a lucrat in front echipa 
service a minei, iar la sta
ția de pompe, care func
ționa defectuos, se află o 
echipă service a furnizo

rului, de la J'ilipești. Inte
resul de a îmbunătăți con
dițiile tehnice și organiza
torice la front este vădit. 
Aceasta înseamnă sft, da
că am reușit pină acum 
să sporim cu 2 tone/post 
productivitatea muncii față 
de vechiul program, vom 
putea, în următoarele zile, 
să sporim cu alte 2 to- 
ac/post același indicator.

Aș vrea să 
spun că aceas
tă hotărîre nu 
e numai a 
mea, ci și a 
ortacilor Vir
gil Cobea, șef 
de schimb, 
Ion Mălaianu, 
cel mai pri

ceput în manevrarea sus
ținerii, Ioan Sărămăt, com- 
bainier, Vasile Rață, losif 
Saroși, a tuturor celorlalți 
din brigadă.

Trebuie să consemnăm 
însă că, deocamdată, în 
pofida saltului evident al 
producției, mina Livezeni 
nu a reușit să-și onoreze 
ritmic sarcinile zilnice. 
Printr-o mai bună mobili
zare a resurselor interne, 
prin consecvența și eficien
ța eu care sînt chemați să 
acționeze în continuare toți 
cei ce conduc și organi
zează activitatea producti
vă la l.M. Livezeni. se 
cere materializat și la a- 
ecastă mină imperativul 
realizării integrale a pla
nului, creșterea producției 
fizice și a eficienței eco
nomice.
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Premisele
fU r mare din pag. II

Asistenta medicală Mar
gareta Danciu efectuează o 
electrocardiogramă intr- 
unui din laboratoarele de 
la Spitalul municipal Pe
troșani.

pretinde sieși o brigadă 
policalificată, vrednică, 

inerul Aurel Man
ia a devenit con
ducătorul 

uncia clin cele mai 
abataje mecanizate 
Lupeniului abia de 
ani. In acești doi 
brigada s-a afirmat 
reu și ca formație 
tașă. Cu aceeași 
tie, brigadierul ne. 
zează :

— Nu e nici uri 
doar am preluat o 
dă fruntașă. Am 
nuat o tradiție...

Inii-adevăr, minerul 
Manda, fostul șef dc schimb A în brigada lui Constantin
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Duminică. 20 februarie

8,00 Consultații pentru ba
calaureat (învăță- 
mintul seral).

8.30 Almanahul familiei. 
!),u0 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.

Din sumar :
— Telex. Mic concert de 

prinz. Cîntați cu noi 
— muzică ușoară. Cas
cadorii rîsului. Cân
tece de voie bună. 
Ritmuri. „Amintiri 
din copilărie" de Ion 
Creangă.

14,00 Desene animate.
14,30 Fotbal : Universita

tea Craiova — C.S. 
Tîrgoviște, meci res
tanță în turul cam
pionatului național 
divizia A. Transmi
siune directă de la 
Craiova.

16,15 Drumuri prin memo
rie. Cale lungă, drum 
de fier.

— Așa-i cin tul pe la noi. 
Cintecele florilor de 
sânziene.

— Vă invităm... să zîm- 
biți' — momente u- 
moristice.

— Microreeital. Semna] 
Vedete internaționale. 

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici. Frumoasă 

, e la noi copilăria.

firești ale reușitelor de
Dupulescu, 
adjunctul șefului 
rului, cel care 
vestita

brigăzii 
mari 

ale 
doi 
ani, 
me- 

frun- 
inodes- 

prec.i-

secret 
briga- 
conti-

actualmente 
secto- 

lansase 
inițiativă pentru 

prelungirea duratei de
funcționare a complexe
lor mecanizate fără repa
rații capitale, a fost ani 
de-a ritului un alter ego 
al lui nea Costieă. De la 
el a învățat că intr-un 
abataj mecanizat rezul
tatele sînt direct propor
ționale cu starea de func
ționai e a complexului, a 
tuturor utilajelor res- 

- pectiv, cu competența și 
starea de spirit a brigă
zii. A învățat acest lu
cru șt a reușit prin șefii 
de schimb Vasile Bălan. 
l*asile' Șutrea și Marin 
Tudose să cultive și du-

pt! preluarea brigăzii a- 
celeași răspunderi și pa
siuni in sinul întregii 
formații — răspunderea 
și pasiunea pentru per
fecționare profesională 
și specializare pe opera
ții ; pentru întreținerea 
și exploatarea corectă a 
utilajelor; pentru ordine 
și rigoare in munca fie
cărui component al 
găzii. Argumentele 
sitei : complexul 
ploatează e la a
reciclare; din zece 
veniți in br igada, 
un an de instruire 
„școala abatajului", 
mai mulți, deși-s doar a-
jutor mineri, stăpinesc 
oper ația principală —-- pă
șirea cadrelor.

prestigiu 
O amenii 

muncind și 
invățind. 
muncă să

învață 
muncesc 

învață 
i aspecte 
— a lor

Un exem

a

bri- 
reu- 

ce-l ex- 
doua 

nou 
după 

la 
cei

prin 
mai ales munca 
și a ortacilor, 
piu — ajutorul miner Fă- 
căleț; un băiat muncitor, 
dar a avut și lipsuri... A 
avut pină s-a trezit in 
„focul" judecății ortacilor. 
Acum se ține de treabă, 
de brigadă și, firesc, 
brigada la el...

...Fapte, exigențe, 
zultate firești intr-un 
cleu de oameni 
competența, ordinea, 
punderea și pasiunea 
munca oamenilor 
bătăliei cărbunelui 
titudinea reușitelor 
prestigiu.
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• LA ÎNĂLȚIME. In 
ultima duminică, pe ins
talația teleseaun din 
Paring s-a înregistrat <> j 
cifră record de călători I 
— peste 1200. Dublarea 
numărului de scaune t' 
instalației, iscusința 
dăruirea de care <' 
vadă echipa condusă de 
Constantin Marcau î 
întreținerea și exploa
tarea utilajului fac ca 
telescaunul din Paring 
să fie la înălțimea a- 
fluenței mari de ama
tori ai piftiilor înzăpe
zite, ai drumețiilor mon
tane. Un argument e- 
locvcnt : dacă în tot a- 
nul ’82, numărul per
soanelor transportate a 
fost de 11 270, în prima 
lună și jumătate a a- 
cestui an telescaunul a 
dus spre înălțimi pes
te 8000 de turiști. (I.D.)
• „sărbătoritul 

SAPTAMÎNir* la I.M. 
Lupeni este minerul A- 
lexandru Keszegihîjfeu- 
brica tradițională a ga
zetei de perete îi 
zintă cu ocazia i 
la pensie, fotografia 
meritele înregistrate în 
muncă. Din 1954 la mi
nă, s-a calificat și a I 
muncit cu răspundere | 
și statornicie. Deci, 
făcut datoria In 
exemplar. d.D.)
• DEZBATERE,

(ora 15) la C.C.S.M. Pe
troșani, Casa <' 
programează o ----------
re pe tema „Revoluția 
tehnico-științifică și in. 
traducerea tehnologi
ilor 
sul dc producție**. (I.L.)
• „PLAFAR" a <’ 

venit o unitate binecu
noscută și mai ales mult 
căutată de locuitorii Xțăii 
Jiului. Magazinul, ges
tionat de Doina Stan, 
își depășește lunar pla
nul dc vînzări eu 20 
la sută. în ianuarie, o 
lună bună, vânzările au 
depășit 87 000 lei 
de o medie lunară 
58 000 lei realizată 
1982. „Plafar** își 
teaptă cumpărătorii 
circa 120 sortimente 
ceaiuri medicinale. (.1.0.)
Rubrică realizată de 

Dan STEJARII
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19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin țara 

mea.
19,40 Cântarea României. 

Județul Vîlcea
20,2U Telecinemateca, Ci

clul Mari actori, mari 
regizori . Albă ca ză
pada și cei șapte sal
timbanci.

22,00 întâlnire cu opera, o- 
pcrela și baletul.

22,25 Telejurnal.
Luni, 21 februarie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Panoramic economic.
20.45 Teatru în seria'. Po

veste de iarnă, de 
William Shakespea
re. Premieră pe țară.

21.50 Ritm si melodie. 
22,00 Telejurnal.

Marți, 22 februarie

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cincina

lului.
11.30 Desene animate.
11.45 Itinerar muzical-co- 

regrafic sucevean.
12.30 Panoramic economic. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet profesional 

-pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de' seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,25 Forum politico-ideo

logic.
20.40 Din inimă un cinice 

patriei și partidului.
20,ău Teatru in serial. Po

veste de iarnă, de 
William Shakespea
re Ultima parte.

22,00 Telejurnal.

Joi. 21 februarie •

11,00 Telex.
11,05 Viața școlii.
11,35 Desene animate.
11,45 Film serial. Enola 

Gaj.
12,30 Pași de viață lungă 
16.00 Telex.
16,05 Școala salului, școală 

pentru sat.
16,20 Studioul tineretului. 

Colocviu despre tine-

PROGRAMUL Ț)/

Miercuri, 23 februarie

16,00 Telex.
16,05 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

16,25 Tragerea pronoex- 
pres.

16,35 Viața culturală.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17.50 1001 dc seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Ancheta TV. Noi, o- 

pinia publică.
20.50 Film artistic. Stele 

de iarnă. Premieră 
TV, Producție a ca
sei de filme Patru.

22,00 Telejurnal.

’17,35
17,50
20,00
20,20

20,35

20,50

rețe, ideal, muncă și 
creație.
Magistrala 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
DoinitofT de 
românesc, 
muzica)
Lumea 
nă și 
de idei,
de în spatele propa
gandei anticomuniste. 

21,10 Serial științific. Cor
pul uman,

21,30 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,00 Telejurnal.

albastră.

ccono-

cântec
Program 

folcloric, 
contempora- 
confruntările 
Ce se ascun-

Vineri. 25 februarie
15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru e- 

levii clasei a Vlll-a.
15.30 Emisiune în limba 

germană.
17,25 Trageri a loto.
17,35 La volan
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Invitat în studioul 

nostru.
20,45 Cadran mondial. 

România și proble
mele lumii contem
porane.

21,10 Film artistic. 
Comandă prin poștă 
— premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor din R.D.G.

22,00 Telejurnal.
Simbătă, 26 februarie

11,00 .Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
Ipostazele istorico- 
geografice ale Dună
rii (I).

11.30 Desene animate — 
Micuța Nell.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Să cînte copiii — pro

gram muzical-literar.
13.30 La sllrșit de săptă- 

mînă (I).
Din sumar :

— Casă și artă.
— Gala desenului animat.

— Un minut cu poetpl 
Petre Ghelmcz.

— Roza vuiturilor.
— Incredibil, dar., ade

vărat
— Șah
— Spartacus — balet.
— Metro 83 — reportaj.
— Un mărțișor cu anti

cipație — moment 
poetic.

— Magiietoscop muzical.
i — Telespmt: prezenta

rea echipei de fotbal 
F.C. Kaiserslautern, 
viitoarea adversară a 
Universității Craiova 
în Cupa UEFA și se- 
lecțiuni din Univer
siada de iarnă de la 
Sofia.

18,30 Februarie. Cronica 
evenimentelor poli
tice.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săptă

mână (II).
Din sumar :

— Teleenciclopedia.
— Mondovisicn.
— Film serial (ora 20,20) 

Pasăre de pradă. 
Premieră pe țară — 

— producție a studiou
rilor engleze (1).

— Cine ești tu ? 
Fantezie muzical-dis- 
tractivă.

22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe — cintece 

de voie bună.
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
—

Răspunzînd noilor cerin
țe de creștere a nivelului 
calitativ al cadrelor ingi
nerești din industria ex
tractivă, organizația de 
partid, conducerea ins
titutului de mine din Pe
troșani s-a preocupat in. 
dreaproape pentru asi
gurarea condițiilor ne
cesare desfășurării acti
vității de pregătire pro
fesională a viitorilor in
gineri mineri. Astfel, in 
primele luni ale acestui 
an au fost date în folosin
ță noi spații de învăță- 
mînt. Realizarea acestor 
importante obiective, me
nite să asigure condiții 
optime de studiu viitori
lor ingineri mineri, este 
rezultatul preocupărilor 
permanente și stăruitoare 
ale organelor locale de 
partid și de stat, a hăr
niciei colectivului de 
constructori de la LC.M.M.

Din scrisorile sosite la redacție
Cuptorul ar fi util, dar-..

Locuim pe străzile „Au- 
șelu“ și „București" din 
partea de sus a orașului 
Petrila. Ne adresăm re
dacției în dorința de a ne 
sprijini in rezolvarea unei 
probleme importante pen
tru noi. Pe strada „Au.șe- 
lu“ este un cuptor vechi, 
cu 3 secții. De acest cup
tor ne-am folosit multi 
locatari dc pe străzile „Au- 
șelu", „București" și din 
împrejurimi pentru a coa
ce pîine. Acum cuptorul se 
degradează pe zi ce trece, 
mai ales că oameni rău in
tenționați, pe care încă nu 
i-am depistat, au început 
să sustragă materiale din 
el. Noi locuitorii de pe 
străzile amintite am mai 
reparat in repetate no
duri cuptorul, dar acum 
pentru a face acest lucru

Să fie reparată conducta 
care îmi inundă grădina

Doresc să aduc la cunoș
tință că posed un teren a- 
gricol in suprafață de 4700 
mp, situat lingă casa în 
care locuiesc din strada N. 
Băleeseu nr. 3 C din Vul
can. Pe lingă teren, care 
este plantat cu pomi fruc
tiferi și destinat culturilor, 
trece o conductă de eva
cuare a apelor reziduale 
din oraș, iar această con
ductă este spartă sau în
fundată de apQximativ 4 
ani și varsă în grădina 
mea o mare cantitate de a- 
pă. Din cauza apei. mi-a 
fost compromisă recolta, 
iar pomii s-au uscat. Cu 
toate sesizările mele ni
meni nu vede nimic și nu

Note din Lupeni
„SERVIM LANGOȘI"
Această ofertă poate fi 

citită pe unul din gea
murile berăriei „Viito
rul" (fără număr) din 
Lupeni. Mai afli că este 
vorba de langoși de 150 
gr, cu 2,50 lei bucata. 
Surpriza te șochează du
pă ce intri în local să 
comanzi și să servești 
langoși. Noi, localnicii, 
știm că langoși nu se mai 
servesc aici de foarte 
mult timp. De aceea, os- 
pătarele îi privesc cu 
surprindere pe neavizați, 
care intră în local atrași 
de reclama de pe geam. 
Stai, și te întrebi : de ce 
se face reclamă unde nu 

Petroșani. Proiectanții și 
constructorii au fost re
ceptivi la toate proble
mele ivite pe șantier pe 
parcursul construirii o-

wz/zzzzzzzzzzzwzzzzz/zzzz/zz 

Sllou...' pe 
strada 

Institutului
/zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
biectivului dc invățămint.

Alături de construc
tori s-a făcut simțit a- 
portul studenților, apre
ciat ca fiind considerabil: 
30 000 ore muncă patrio
tică, al cadrelor didacti
ce care își vor desfășura 
activitatea in noile spații.

e necesar mortar și un zi
dar. în rest, punem noi 
mina să-1 reparăm

Mai mitlți locatari de pe 
străzile „Aușelu" și 

„București", din Petrila
NOTA REDACȚIEI. Ce

le relatate de- dv au fost 
discutate cu tovarășul Ni- 
colac Josan, maistru la 
secția mixtă Petrila a 
E.G.C.L. Petroșani. Cînd 
timpul va permite să se e- 
fectueze lucrări de repara
ții la cuptoare, o să pri
miți mortar și un zidar.
Dar să solicitați aceasta la 
timpul potrivit. Se cuvine 
de asemenea, să faceți front 
comun pentru depistarea 
celui care are intenții să 
demoleze cuptorul, ca el 
să fie obligat să plătească 
stricăciunile pricinuite.

rezolvă nimic. Trebuie oare 
să explic că și eu trebuie 
să folosesc pentru întreți
nerea familiei zarzavaturi 
și fructe, că doresc să le 
obțin de pe terenul agri
col ce-1 posed, nu de la 
Rața orașului? Nu le pot însă 
obține de unde acum poți 
merge cu barca. Mîhnit de 
atitudinea celor ce răs
pund de funcționarea ca
nalizării în orașul Vulcan, 
vă rog să le spuneți și 
dumneavoastră să vină 
să-și repare conducta ca
re-mi inundă grădina.

Vasile CRĂCIUN,
Vulcan, strada N. Băleeseu 

nr. 8 C

trebuie, iar unde trebuie, 
nu se face. De pildă, res
taurantul „Cina11, nu are 
nici un fel dc firmă.

IN ALB
Chiar în centrul vechi 

al orașului Lupeni se a- 
flă un frumos panou. Cu 
ani în urmă aici era afi
șat un util ghid cu actele 
necesare pentru rezolva
rea unor probleme cetă
țenești. De mai bine de o 
jumătate de an, textul 
respectiv a fost șters de 
vreme, iar panoul a fost 
vopsit în alb. Tot de a- 
tunci stă imaculat. Nu 
mai c bun de nimic ?

M. AVRAM 

al personalului TESA .și 
personalului auxiliar care 
au contribuit cu apro
ximativ 5000 ore muncă 
patriotică. Se apreciază 
și se aduc mulțumiri ca 
urmare a contribuției a- 
duse in vara anului tre
cut ,și de grupul de stu- 
denți ai Institutului de 
mine din Baia Mare.

Tată și o prezentare su
mară a noului lăcaș de 
invățămint : două labo
ratoare de chimie. 2 șăli 
mari pentru geometrie 
descriptivă, trei labora
toare topografie. două 
laboratoare exploatări 
miniere, un laborator de 
termotehnică, un labora
tor de mecanica fluidelor 
și acționări, trei labora
toare preparare etc.

Aura ȘTEFAN, 
studentă

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului uni
tății nr. 1 confecții pen
tru bărbați, unitate frun
tașă a cooperativei „Stra
ja" Lupeni.

Foto : Șt. NEMECSEK

Respectarea normelor de 
prevenire a incendiilor, e- 
laborate de Consiliul popu
lar al județului Hunedoa
ra, în anul 1975, este obli
gatorie pentru toți oamenii 
muncii din municipiul nos
tru. Dar, după cum ne re
latează colaboratorul nos
tru loan Jitea de la Com
pania de pompieri Petro
șani, omul învață toată 
viața și tot nu cunoaște 
destul. Pc linia prevenirii 
și stingerii incendiilor, noi 
zicem că cea mai bună 
metodă este aceea de a 
studia normele respective 
și de a le respecta. Mai e- 
xistă totuși unii oameni 
care zic • „Am mai făcut 
asta și nu mi s-a întîmplat 
nimic". Ulciorul nu merge 
de multe ori la apă, așa 
cum nu l-a mers nici Iui 
Victor Butnariu din Petro
șani, strada Independen
ței, blocul 7, ap. 27 cînd a 
făcut „controlul" etanșei
tății buteliei de gaze li
chefiate cu flacăra unui 
chibrit. S-a convins că 
nu trebuia să procedeze

Sînlem locuitori ai orașului, să fim 
și gospodarii lui consecvenți

Mai anul trecut, cele 
mai noi cartiere de locuit 
erau acelea de lingă piața 
orașului și din apropierea 
Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani. Acum punctul 
de greutate al cbnstrucli- 
ilor s-a mutat în vechiul 
centru civic de pe bule
vardul Republicii, unde s-a 
dat nu demult în folosin
ță complexul comercial 
„Jiul11. Evident, edificiile 
social-culturale și econo-_ 
mice dau cărții de vizită a 
orașului un aer impresio
nant, dar aceasta este în
tregită și de ordinea și cu
rățenia ce ar trebuie să 
domnească pretutindeni. 
Zicem ar trebui, deoarece 
despre modul în care este 
întreținut și gospodărit 
orașul nostru mai sînt în
că multe de spus, dar mai 
ales de făcut. Cutrcierînd 
la ceas de noapte, ba 
chiar și ziua, bulevardul 
orașului, străzile Ioan Bu- 
dai Deleanu, Aviatorilor 
sau alte artere dc circula
ție constați cum muncesc 
lucrătorii secției de gospo
dărie comunală a E.G.C.L. 
Petroșani pentru curățenia 
orașului. Obligația noastră 
a tuturor este de a respec
ta munca semenilor noș
tri. curățenia și ordinea 
localității în care trăim și 
muncim ca în propria noas
tră locuință. Dar, din pă
cate, mai sînt destui cetă
țeni care confundă zonele 
verzi, parcurile, străzile 
și trotuarele cu maidanele, 

așa numai după ce i-a ars 
aragazul, frigiderul, mobi
la de bucătărie, tîmplăria 
de la geam și ușă. Noroc 
cu intervenția pompierilor 
militari că altfel cădea pra
dă sub flăcări tot ce a a- 
gonisit de o viață cu mul
tă trudă.

Montati 
și probați 

corect buteliile 
de aragaz!

O imprudență asemă
nătoare a săvîrșit și Lu
cian Miron, tot din Petro
șani, strada Saturn, blo
cul 6, ap 24. El a zis că nu 
mai e nevoie de garnitură 
la cuplarea furtunului cu 
butelia, dar s-a înșelat 
pentru că în cele din urmă 
a avut nevoie de interven
ția pompierilor militari 
pentru a-i salva bunurile 
agonisite prin muncă și 
sudoare. Și cu toată aceas

fiindcă altfel nu se expli
că de ce aruncă hîrtii, sa
coșe din material plastic, 
ba chiar și cutii de conser
ve, ambalaje diferite, acolo 
unde nu trebuie. Toți a- 
eeștia nu văd containere
le sau coșurile de hîrtii ?

In jurul mai multor con
tainere de pe străzile in
dependenței, Aviatorilor și 
altora din cartierul Aero
port, se află împrăștiate dc 
multe ori hîrtii sub pretex
tul umplerii containereloi 
pînă la refuz. Zonele verzi 
din jurul unor blocuri, la 
fel sînt „ornate11 cu hîrtii 
pe care vîntul le împrăș
tie și în acele locuri unde 
este ordine și curățenie 
Cu puțină inițiativă din 
partea asociațiilor de loca
tari, responsabililor de 
blocuri și scări toate aceste 
hîrtii ar putea fi ușor co
lectate și predate la 
C.R.C.A.D. Petroșani, îar 
contravaloarea lor să în
tregească fondul asociați
ilor de locatari. Această 
inițiativă ar veni și în 
sprijinul lucrătorilor de la 
salubritate, mai ales că 
hîrtiile ocupă un mare 
volum în containerele cu 
reziduuri menajere. în ca
drul pregătirilor de iama, 
in stațiile de autobuze din 
Petroșani au fost puși reci- 
pienți cu nisip. Dar încă 
din prima zi de la ampla
sarea lor au fost transfor
mați in coșuri de gunoi 
pline cu bilete de autobuz 
și mucuri de țigară. E a- 
devărat că mai sînt unele 

tă intervenție i-au ars a- 
ragazul, instalații electri
că, tîmplăria dc la bucă
tărie și alte obiecte din 
casă.

Două cazuri de încălcare 
a normelor de prevenire a 
incendiilor asemănătoare, 
au dus la pagube ma
teriale însemnate. Dacă cei 
in cauză știau că proba bu
teliei cu gaze lichefiate nu 
se face cu chibritul sau 
altă flacără, ci numai cum 
prevăd normele, adică cu 
soluție dc apă și săpun, 
cele două incendii erau evi. 
tate. De asemenea, trebuie 
respectată distanța dintre 
aragaz și butelie care tre
buie să fie de minimum un 
metru, iar la montarea fur
tunului, prezența garnitu
rii este obligatorie.

Reamintim totodată, dis
tribuitorilor de butelii că 
sînt obligați să monteze ei 
și să verifice buna func
ționare a buteliilor.

stații de autobuz de unde 
coșurile de hîrtii au dis
părut fără urmă, iar ser
viciul de salubritate trebu
ie să pună altele în Joc,
dar în niciun caz refugiile 
și recipienții din stații nu 
trebuie să fie poluate cu 
hîrtii și mucuri de țigară.

Venind la redacție să se
sizeze faptul că locul fixat 
pentru amplasarea contai
nerului de reziduuri mena
jere de lingă blocul 107 de 
pe bulevardul Republicii 
nu este respectat dc șofe
rul de pe mașina salubri
tății, locatarul luliu Laszlo 
a relatat despre necesita
tea ca toți cetățenii să a- 
sigure ordinea și curățe
nia in cartiere. Dc altfel 
Legea nr. 10 din 1982, cu 
privire la obligațiile și răs
punderile consiliilor popu
lare. unităților socialiste 
și ale cetățenilor pentru 
buna gospodărire. între
ținere și curățenie a loca
lităților urbane și rurale, 
păstrarea ordinii și disci
plinei publice adoptată de 
Marea Adunare Națională, 
prevede sarcini multiple 
și concrete în această di
recție. Traducerea lor în 
viață depinde de preocupa
rea permanentă a consili
ilor populare, dar mai a- 
les de contribuția perma
nentă. stăruitoare a orga
nizațiilor de partid din car
tiere, a deputaților, a co
misiilor de femei, a tutu
ror locuitorilor din locali
tățile Văii Jiului.

D. CRIȘAN

Răspundem 
cititorilor

• MARIA COCIAN, U- 
ricani: Gestul taxatoarei 
Mariana Dîrnu (nu Dran- 
gu), dacă este vorba despre 
ea, constînd în anunțarea 
șoferului că poate pleca, 
deși dv nu vă urcaserăți 
în autobuz, rămîne inad
misibilă. Din cauză că nu 
ați menționat ziua în care 
s-a petrecut cazul respee-. 
tiv, a fost dificilă elucida
rea lui completă, iar o re
venire cu completarea ne
cesară este acum tardivă. 
Așa că. trageți concluzia 
cuvenită

• PETRU ȘTEF, Petro
șani: Scrisorile dv cu pri
vire la rezultatele cu care 
mina Petrila a încheiat pri
mele două decade ale lunii 
ianuarie au sosit la redac
ție cu întîrziere — 1 fe
bruarie, Deci, trebuie să 
fiți mai operativ cînd este 
vorba de bilanțul de pro
ducție.

• U.S., Paroșeni: Ca-i 
zul relatat a fost conside
rat de conducerea A.U.T.L, 
Petroșani act de indisci
plină din partea șoferului 
de pe autobuzul 31 HD 
5024 și dezbătut în cadrul 
„școlii personalului". In 
continuare, nou] program 
de circulație a autobuzelor 
ce servesc transportul în 
comun, aduce multe pre
cizări și reconsiderări me-

I nite să contribuie la mai 
| buna desfășurări a acestei 
' prestații.
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Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare

PRIETENIE

. >• (Urmare din pag. I)

Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat, 
la sosire, cu multă căldu
ră, cu urale și ovații. Miile 
de bucureșteni aflați pe 
platoul din fața Palatului 
Sporturilor și Culturii a- 
clamă îndelung pe condu
cătorul iubit al partidului 
șl statului nostru.

Grupuri de pionieri, de 
tineri și tinere oferă flori 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu,

Cu aceeași însuflețire 
este salutat secretarul ge
neral al partidului de par- 
ticipanții la conferință.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Cuvîntul de deschidere 
a lucrărilor Conferinței a 
fost rostit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
primviceprim-ministru al 
guvernului.

A fost ales apoi prezi
diul Conferinței. In pre
zidiu au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tova
răși din conducerea de 
partid și de stat, președinți 
de consilii populare.

în continuare se 
la alegerea celorlalte 
gane de lucru. A fost 
probată componența
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trece 
or- 
a- 

Se-

cretariatului, a Comisiei 
de redactare a proiectului 
de Rezoluție a Conferinței.

în unanimitate, partici- 
panții au adoptat următoa
rea ordine de zi :

1. — Raport cu privire 
la modul în care consiliile 
populare acționează pen
tru îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, 
în profil teritorial, în pe
rioada 1981—1985 și măsu
rile ce se impun pentru 
sporirea răspunderii lor 
în înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan.

2. Cu privire la activi
tatea desfășurată și rezul
tatele obținute de consili
ile populare in agricultură 
în anul 1982 ; măsurile ce 
trebuie ‘întreprinse, in lu
mina hotărîrilor Conferin
ței Naționale a partidului, 
a programelor speciale a- 
doptate în domeniul agri
culturii, pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor 
sarcinilor de Plan în profil 
teritorial. (

3. Sarcinile ce revin con
siliilor populare pentru 
înfăptuirea programelor 
speciale, adoptate de Con
ferința Națională a parti
dului din decembrie 1982, 
cu privire la reducerea 
suplimentară a consumuri
lor de materii prime, 
teriale, combustibili 
nergie, precum și la 
sificarea recuperării i 
lorificării resurselor 
teriale refolosibile, pieselor 
și subansamblelor uzate, a 
resurselor energetice se
cundare, în anul 1983.

4. Măsurile ce trebuie

ma- 
și e- 
inten- 
și va

ma-

luate de consiliile popu
lare pentru înfăptuirea 
Programului privind auto- 
conducerea și autoaprovi- 
zionarea teritorială și pres
tările de servicii în pe
rioada 1983—1985 adoptat 
de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 
1982 ; sarcinile ce revin 
consiliilor populare pentru 
asigurarea folosirii fiecărei 
suprafețe de pămînt, creș
terea în fiecare gospodărie 
a populației a unui număr 
de animale și păsări, rea
lizarea integrală a obliga
țiilor ce le revin față de 
fondul centralizat al statu-' 
Iui de produse agricole.

5. Cu privire la realiza
rea programelor de urba
nizare și de sistematizare 
a teritoriului și localități
lor și de îndeplinire a 
planului de construcții de 
locuințe pe primii doi ani 
ai cincinalului ; măsurile 
ce se impun pentru darea 
în folosință a tuturor a- 
partamentelor prevăzute a 
se realiza în actualul cin
cinal, precum și pentru 
gospodărirea și înfrumuse
țarea tuturor localităților 
țării.

6. ’ Cu privire la activi
tatea desfășurată de con
siliile populare pentru în
făptuirea sarcinilor ce le 
țnvin în coordonarea acti
vității de industrie mică, 
buna organizare a activi
tății unităților de produc
ție, în scopul valorificării 
eficiente a resurselor ma
teriale și a forței de mun
că pe plan local, al satis
facerii cerințelor populației.

7. Cu privire la modul 
în care consiliile populare

asigură organizarea și des
fășurarea activității cul
tural-educative și dezvolta
rea bazei materiale, in 
scopul ridicării permanente 
a conștiinței socialiste a 
cetățenilor.

8. Cu privire la perfec
ționarea activității și a 
stilului de lucru al consi
liilor populare, dezvoltarea 
democrației socialiste pen
tru asigurarea participării 
deputaților, comisiilor per
manente, a tuturor cetățe
nilor la dezbaterea și re
zolvarea pe plan local a 
treburilor de stat și obș
tești, la aplicarea liotărîri- 
lor de partid și a legilor 
statului.

Au fost aprobate, de ase
menea, cele 12 secțiuni de 
lucru ale Conferinței, pe 
grupe de județe. S-au
probat, totodată, prezidiile 
acestor secțiuni, precum și 
regulamentul de desfășu
rare a lucrărilor Conferin
ței.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a pre
zentat Raportul cu privire 
la activitatea și sarcinile 
Consiliilor populare pen
tru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului.

Au început apoi dezbate
rile în plen.

în cursul 
lucrările Conferinței 
desfășurat în cadrul 
12 secțiuni de lucru 
grupe de județe.

Lucrările Conferinței con
tinuă.

IBN TALAL

a-

după-amiezii, 
s-au 

celor 
pe
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prezențe
OSLO 17 (Agerpres). în 

holul Bibliotecii centrale 
din municipiul Oslo a 
fost deschisă o reprezen
tativă și cuprinzătoare ex
poziție de carte româneas
că și de fotografii ilustrînd 
frumusețile patriei noastre.

La loc de cinste sînt 
expuse opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
lucrări privind politica ex
ternă a României. Expozi
ția cuprinde, totodată, lu
crări din domeniile istoriei, 
economiei, științei, litera
turii și artei românești.

în capitala Norvegiei, 
cu prilejul primei aniver
sări a constituirii Asocia
ției de prietenie Norvegia— 
România, a avut loc o adu
nare festivă, urmată de o 
seară culturală.

Raportul de activitate al 
asociației a fost prezentat 
de președintele acesteia, 
prof. Jardar Seim.

Două tinere norvegiene, 
care au participat la „Cursa 
ciclistă pentru pace Oslo— 
București", din anul 1982,

românești
și-au prezentat impresiile 
din timpul desfășurării ac
țiunii pe teritoriul țării 
noastre. Ele au subliniat 
atenția cu care a fost pri
mită în țara noastră, a- 
ceastă acțiune, căldura cu 
care au fost înconjurate de 
gazde, lupta continuă a 
poporului nostru pentru 
menținerea și apărarea pă
cii în lume.

WASHINGTON 17 (Ager
pres). Lectoratul de limbă, 
literatură și civilizație ro
mânească de la Universita
tea California din Los An
geles a organizat, în cola
borare cu Ambasada Re
publicii Socialiste România 
la Washington, două am
ple manifestări consacrate 
aniversării Unirii Princi
patelor. A fost evocată 
semnificația istorică a e- 
venimentului și a avut loc 
o gală de filme documen
tare românești.

Cu același prilej, au fost 
organizate și o expoziție 
de obiecte de artă popu
lară, precum și o audiție 
de muzică romanească.

Apeluri jle Comitetului Central 
al Frontului Democratic

pentru Reunificarea Coreei
PHENIAN 17 (Agerpres). 

Agenția ACTC informea
ză că, la Phenian, a avut 
loc o ședință extraordina
ră lărgită a Comitetului 
Central al Frontului De
mocratic pentru Reunifi
carea Patriei. Ho Jong Suk, 
secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea 
și președinte al Frontului, 
a prezentat un raport. Re- 
ferindu-se la marile mane
vre „Team Spirit ’83", ca
re au loc în Coreea de Sud, 
raportorul a arătat că si
tuația este de așa natură 
îneît „în orice moment poa
te izbucni un război".

A fost adoptat, în una
nimitate, un apel 
populația din partea

către 
de

sud a țării și compatrioții 
coreeni din străinătate, în 
care se subliniază îndeosebi 
dorința R.P.D. Coreene de 
a discuta cu orice persoa
nă — din Coreea de Sud 
sau din străinătate — care 
se pronunță în favoarea 
retragerii trupelor ameri
cane din Coreea de Sud 
și, în primul rînd, cu cei 
care doresc găsirea „unei 
căi de reunificare și sal
vare națională". Un al 
doilea apel, adresat popoa
relor din întreaga lume, a- 
trage atenția asupra perico
lului de război existent în 
Peninsula coreeană, cu po
sibile consecințe asupra 
întregii lumi.

'Urmare din pag. 1) cu căldură 
îmbrățișat.

Numeroși 
pe aeroport

mîinile, s-au

suma de 324 milioane do
lari sub formă de credit și 
41 milioane sub formă de 
ajutor pentru sprijinirea 
celor mai sărace țări.

LUPENI
Piedone africanul,

URICAN1 :

Cultural : 
I-1I. 

întilnirea.

FILME TV
..n DE FINAN

ȚE li (ARILOR mem
bre ALE OPEC, reuniți 
p< parcursul a două zile 
la Viena in cadrul sesiunii 
anuale a organizației, au 
hotărî! ca in 1983 și 1984, 
Fondul pentru Dezvoltare 
internațională să se menți
nă la plafonui 'tabilit pen
tru anul 1982, respectiv

PUTERNICE INCENDII 
s-au declanșat, în ultime
le zile, în diferite state ale 
sudului Australiei, ca ur
mare a temperaturilor deo
sebit de ridicate, atingînd 
peste 40 de grade, și a via
turilor violente.

No-
pen-
Co-

PETROȘANI — 7 
iembrie : Prea tineri 
tru riduri ; Unirea : 
losul din Rodos, I-II.

LONEA : Sfinx.
ANINOASA î Femeia 

din Ursa Mare.
VULCAN — Luceafărul; 

Ultimul cartuș.

11,45 —
directă : 

Ma-

în jurul orei 
Transmisiune 
ceremonia plecării 
iestății Sale Hussein Ibn
Talal, regele Regatului 
Hașemit al Iordaniei, ca
re, Ia invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,

aflați 
o 

caldă primire înaltului oas
pete.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hus
sein au fost ovaționați în
delung.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein 
au răspuns cu cordialitate 
acestor manifestări de prie
tenie.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu și rege
le Hussein Ibn Talal au 
părăsit aeroportul, indrep- 
tîndu-se, într-o mașină, es
cortată de motocicliști, spre 
reședința rezervată înal
tului oaspete.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Ma
iestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal s-au întreținut 
într-o atmosferă cordială.

cetățeni 
au făcut

crarea pe arena internațio
nală. Totodată, vizita se în
scrie in cadrul bunelor re
lații pe care România le 
întreține cu țările arabe, 
cu toate statele ce au pășit 
pe calea independenței și 
dezvoltării libere, relații 
bazate pe încredere, cola
borare și stimă reciprocă.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul internațional O- 
topeni, împodobit 
torește.

în întîmpinarea 
statului iordanian 
tovarășul N i 
Ceaușescu.

La ora 13,45, 
specială cu care 
rește suveranul 
aterizează.

Tovarășul N i 
Ceaușescu a adresat rege
lui Hussein un cordial bun 
sosit în țara noastră. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns

începerea convorbirilor oficiale

sărbă-

șefului
venita

c o 1 a e

aeronava 
călăto- 

iordanian

c o 1 a e

(Urmare din pag. U

regele Hussein Ibn Talal, 
și-au exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea conti
nuă a raporturilor de strîn- 
să prietenie și cooperare 
rodnică între România și 
Iordania pe plan politic, 
economic, cultural, științi
fic și în alte domenii, în 
concordanță cu interesele 
de dezvoltare independentă 
a celor două țări și po
poare.

De ambele părți ș-a ex
primat hotărîrea de a dina
miza conlucrarea româno- 
iordaniană pe diferite pla
nuri, spre binele ambelor

țări și popoare, în intere
sul cauzei generale a pă
cii, destinderii și înțelege
rii internaționale.

Convorbirile oficiale ro_ 
mâjio-iordaniene la 

se desfășoară
mane 
înalt 
atmosferă cordială, 
dă prietenie.

♦
După convorbirile în 

plen, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Ta
lal al Regatului Hașdmit 
al Iordaniei au continuat 
dialogul la nivel înalt, a- 
bordînd o serie de proble
me ale vieții internațio
nale actuale.

Vizită protocolară
Maiestatea Sa regele 

Hussein Ibn Talal al Rega
tului Hașemit al Iordaniei 
a făcut, în cursul după- 
amiezii de joi, o vizită pro-

nivel 
într-o 

de cal-

tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, la Palatul Consiliului 
de Stat.

Dineu
Președintele 

cii Socialiste 
tovarășul N 
a oferit, joi, un 
cial în onoarea 
Sale regele Hussein 
Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, la Palatul

1 ■

Republi- 
România, 

i c o 1 a e 
dineu ofi- 
Maiestâții 

Ibn

i

Consiliului de Stat.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și regele Hus
sein Ibn Talal au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

DE LA CENTRUL DE FIZICA 
A PAMINTULUI

Centrul de fizică a pă- 
mîntului și seismologie a- 
nunță :

în ziua de 17 februarie 
1983, la ora 1,44 minute și 
5 secunde s-a produs în 
regiunea Vrancea, la adîn. 
cimea de 120 kilometri, un 
cutremur cu magnitudinea 
4,2 (scara Richter).

președintele Republicii 
Socialiste România, a 
efectuat o vizită de prie
tenie 
15,00
15,05

15,30

17,25
17,35

în țara noastră.
Telex.
Consultații pentru 
elevii clasei . a 
VllI-a
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan — emi
siune pentru con
ducătorii auto.

I

ȘI SEISMOLOGIE
Intensitatea cutremuru

lui în zona epicentrală a 
fost de V grade (scara 
Mercalli).

Cutremurul a fost sim
țit la Bucureși (IV grade).

Nu s-au produs nici un 
fel de pagube materiale.

17,50
18,00

20,00
20,20
20,40

22,00

1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Cadran mondial. 
Film artistic : Des 
tinația Mahmudia 
Telejurnal.

memento
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