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Plenara Consiliului oamenilor 

muncii de naționalitate maghiarăVineri, a avut loc Ia București plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, care a examinat sarcinile ce revin consiliului pentru realizarea Planului național unic de dezvoltare economico_so_ cială a țării pe anul 1984, Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, a programelor speciale și a celorlalte importante documente stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie
Plenara Consiliului oamenilor

muncii de naționalitate germanăîn ziua de 6 ianuarie s_au desfășurat în Capitală lucrările plenarei Consiliului oamenilormuncii de naționalitate germană din' Republica Socialistă România, ' în cadrul plenarei au fost analizate sarcinile ce revin oamenilor muncii de naționalitate germană pentru realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1984, a planului de dezvoltare a a_ griculturii ■ și industriei a- limentare și a pievederilor
Sub semnul mobilizatoarelor chemări din Mesajul 
de Anul Nou adresat întregului nostru popor de
tovarășul NICOL A E CEAUȘESCU

ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE •

r.
ANCHETA ZIARULUI 

fă început de' an
întreprinderea 

minieră Paroșeni

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic, integral

1. Măsurile întreprinse vă asi- organizațiile de partid pentru 
gura condițiile îndeplinirii pre- îndeplinirea planului? 
vederilor de plan pe 1984? Cum
încheiați luna ianuarie și trimes- 3 Ce mâsuri și acțiuni și-a 

propus organizația de sindicat
2. Ce măsuri politice întreprind in sprijinul producției?

Azi ne răspund ing. Iosif Bocan, directorul minei, Alexandru Bucea, . 
secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor 
muncii, Constantin Matei, președintele comitetului de sindicat.

1. ING. IOSIF BOCAN: „Situația realizării planului la mina noastră s_a îmbunătățit substanțial începînd cu semestrul II al anului trecut. Aplicarea și generalizarea a- cordului global și a.sistemului de retribuire a muncii au condus la o mobilizare exemplară a întregului colectiv, la rezultate pe măsura 
V__________

1983 și adoptate de înaltele forumuri ale democrației noastre muncitorești, : revoluționare, de Marea Adunare Națională.La lucrările plenarei au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. și Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în raportul prezentat de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Execu

înscrise în programele speciale și în celelalte documente dezbătute și a_ doptate de plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie 1983, de înaltele foruri ale democrației noastre socialiste și legiferate de Marea Adunare Națională- <; ■ -șLa plenară au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic ExecUțiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Execu

muncii depuse. Am încheiat trimestrul IV cu un plus de 9134 tone de cărbune, cu alte cuvinte, am ridicat producția la nivelul sarcinilor ce ne revin în 198'.Realizările din ultima parte a anului se regăsesc în depășirea sarcinilor de plan la lucrările de deschideri — plus 100 ml —• și pregătiri — 

tiv al C.C. al P.C.R., președintele, Ccnșiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, se subliniază că plenara . Consiliului are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică și revoluționară în care toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, acționează, sub conducerea partidului, pentru îndeplinirea o- biectivelor Planului național unic pe anul 1984. a hotărîrilor Congresului al(Continuare în pag. a 4-a) 

tiv, secretar al C.C. al P.C.R.Raportul prezentat de tovarășul Eduard Eisen- burger, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană. a subliniat că planul național unic, ’Bugetul de stat și celelalte documente — care se constituie, în ansamblu, într-un îîisuflețitor program de muncă și de luptă pentru ridicarea României pe noi(Continuare in pag. a 4.a) 

plus .300 ml —, în punerea în exploatare a noi capacități de producție: patru complexe mecanizate de susținere și tăiere care au asigurat sporuri de producție în trimestrul IV și vor produce din plin și în semestrulTeodor RUSU (Continuare în pag. a 2-a)

Țara își sărbătorește cu mîndrie 
și căldură ilustra fiică 
revoluționară, tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU

Femeile
domeniile

prezențe aciive în toate 
vieții politice și socialeTrăind plenitudinea U_ nor sentimente de înălțător patriotism, într-o deplină unanimitate, milioanele de femei din patria noastră omagiază activitatea plină- de patos revoluționar d. peste. 45 de ani și sărbătoresc a- hiverșarea zilei de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu. — remarcabil om. politic și de stat, prestigios om de știință și .savant cil i;cîiurne mondial. care face parte a_ lătuii de ilustrul nostru cond urător, tovarășul Nicplae /Ceaușescu, din riadul strălucitelor per

iate a rolului și locului, pe eare.l ocupă femeia în societatea noastră, a posibilităților de afirmare a personalității sale.Grija pe care o acordă tovarășul Nicoiae CeaUșescu. tovarășa Elena CeaUșescu valorificării u_ riașului potențial de muncă și progres al femeilor este concludent redată în Programul cu privire la selecționarea, pregătirea și promovarea femeilor în
Voichița MICIIEȘ, 

președinta Comitetului 
municipal al femeilor

sonalități' de ț’pndUcători ai neamului. Tovarășa Elena CeaUșescu — remarcabil om politic și de stat, prestigios om de știință și savant de reputație mbhdială, are o contribuție de excepție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de creștere a rolului . femeilor în societate. Prezența tovarășei Elena Cetiușescu în cele mai înalte foruri ele conducere ale țârii, devotamentul față, de partid șf patrie,, pasiunea revoluționară; ce_i caracterizează pilduitor întreaga viață și activitate, constituie o elocventă refleC-După prima săptămînă a noului an, producția de cărbune din Valea Jiului depășește la majoritatea întreprinderilor miniere, preliminariile zilnice. De la dispeceratul C.M-V.J- aflăm că șapte întreprinderi miniere : din bazinul carbonifer al Văii Jiului au ra_
Zilnic, producții 

suplimentare
• i miiiiii t iii»portat, zi de zi producții peste sarcinile de plan.Cea mai importantă depășire în'ziiia de 5 ianuarie a fost raportată de colectivul minei Petrila, plus 670 tone. Pe locuri de frunte se. situează și colectivul I.M. Aninoasa, plus 398 tone, l.M. Paroșeni, plus 271 ■ tone. T.M. Uricani, plus 238 tone. Producții suplimentare alrtost raportate și de minerii de la I.M. Vulcan, I.M. Livezeni și I,M. Lonea.Cea mai marc producție suplimentară la zi de la începutul anului este realizată de colectivul I.M. Paroșeni, plus 861 tone de cărbune, colectiv care confirmă prin succesele obținute temeinica pregătire a producției, făcută încă din anul 1983. (Gh.S.)
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grafiile exemplare, mai 
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clocotitoare- încrustează rea unor concepții nova- 
răbojul faptelor demne, toate în domeniul chi- 
Ufr asemenea destin, fău- miei, tovarășa academi- 
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nios in viața de toate zi- plinesc rolul complex al 
lele. Pe frontul politico- femeii, mirifică și gingașă 
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intre cercetarea științifi
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Spectacole, turnee ; Fotofelicitări; 
Meridianele umorului
Izvorul succesului — OAMENII
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ORIZONT CULTURAL-ARTISTIC

Spectacole, 
turnee Fotof el ici tari Izvorul succesului - OAMENII

De astăzi pînă în ziua de 11 ianuarie. Teatrul de stat din reședința noastră de municipiu va fi gazdă generoasă pentru colectivele de oameni ai muncii de la Spitalul municipal, I.U.M.P., întreprinderea de confecții, IPSRUEEM, din întreprinderile comerciale din Petroșani. Așadar, inițiativa „Astăzi, teatrul Valea Jiului vă aparține", lansată în rîndul liceenilor, s-a extins și la nivelul întreprinderilor și instituțiilor, existînd intenția diversificării manifestărilor cultural-ar- tistice. Colectivele invitate vor viziona, înce- pînd de la ora 18, comedia „Steaua fără nume" a dramaturgului Mihail Sebastian, rămasă în repertoriul de succes după aproape o jumătate de veac de la premiera absolută. Cu aceeași piesă, actorii profesioniști din Petroșani vor fi oaspeții așezămintelor culturale din Uricani, Lupeni și Vulcan, pentru ca, din 16 ianuarie, să desfășoare 
un turneu, ițmp de o șăptămînă, cu drama „Domnișoara Julie" de A. Strindberg, în localitățile Motru, Drobeta Turnu Severin, Orșova, Caransebeș, Lugoj, .Reșița și Hunedoara. Sfîr- ’șitul primei luni a anului (25—29 ianuarie) îi va găsi pe artiștii din Valea Jiului într-un alt turneu, cu „Steaua fără nume", de această dată în județul nostru, la Călan, Hunedoara, Dbva, Brad, Geoagiu și Orăș- tie, ultimele două zile ale lui ianuarie fiind rezervate, la sediu, spectacolelor pentru liceenii din municipiul nostru.
(I. V.)

■ O veste îmbucurătoare, âtt primiți înaintea Re. 
velionului, membrii fotoclubului „Electron**  din Vulcan: 
la salonul internațional de artă fotografică din micul 
stat european Andorra, tradițională și prestigioasă 
confruntare artistică internațională, patronată de 

Federația internațională de artă fotografică (F.I.A.P.); 
toate cele 14 lucrări trimise de trei membri ai foto
clubului din Vale au fost selecționate pentru a fi ex
puse. „Felicitarea**  de Anul Nou întregește un fruc
tuos bilanț al anului 1983 — participare șl aprecieri 
favorabile la expozițiile republicane din București, 
Craiova, Tg. Mureș, Băile Herculane, Cărei, Odor- 
heiul Secuiesc, Medgidia, dar și la cele internaționa
le din Reims, Le Chesnay, Thionville (Franța) Kil
marnock (Scoția), Winnipeg (Canada), Offenburg 
(R.F.G.), Beijing (China) și Escaldes (Andorra). Din 
cele 76 de lucrări selecționate și expuse în țară (37) 
și străinătate (39), zece au fost distinse cu premii în 
expozițiile republicane, iar una peste hotare, perfor
manță, pentru care membrii fotoclubului merită feli
citări. Președintele fotoclubului, Francisc Nemeth, și 
ortacii săi de pasiune nutresc speranțe că acest an 
să le aducă și el „lumină bună**  și cît mai multă 
inspirație. (LV.)

• Iată, intr.adevăr, un reviriment — mina Li. 
vezeni își realizează sarcinile de plan • Date eoni, 
parative: Sectorul I a crescut realizările cu 35—40
la sută, față de luna decembrie Sectorul II, cu 83 
la sută + La sectorul III, producția medie zilnică a 
crescut cu 200 tone de cărbune Izvorul principal 
al succesului îl constituie OAMENII.

bată că se poate! De încă din prima zi a anu. I atîta vreme exista lui, au trecut la treabă.prejudecata, ideea preconcepută, că mina Livezeni nu-și va realiza sarcinile, că nu are posibilități de redresare. Fără îndoială, un dram de adevăr există. Ce s-a în- tîmplat însă în acest început de an? în primul rînd, s_a făcut o evaluare mai exactă a posibilităților, a potențialului e_ conomic al întreprinderii, o stabilire mai justă, în funcție de condiții, a sarcinilor de plan. Acesta a fost primul pas, cel mal important. Oamenii au înțeles ce au de făcut și,Meridianele... umoruluiFrații Ion și Mihai Barbu, cunoscuți caricaturiștî din Vale, cuceresc prin linia și uniorul desenului meridianele... înțelepciunii. Numai în anul recent încheiat, zece prestigioase și tradiționale gazde ale u_ morului desenat din alte țări i_au avut printre invitați sau selecționați. împreună au fost prezenți în catalogul Expoziției mondiale de caricatură de la Montreal (Canada), au a- părut pe panourile expozițiilor din Skoplje (tema „Mîine"), Kragujevac (Antirăzboinică) și Belgrad (jubileul revistei „Jez") din Iugoslavia, de la Tokio, organizată de marele cotidian japonez Yomiuri Shimmba.— La Gabrovo (Bulgaria), se destăinuie Mihai, au fost reproduse. în catalogul expoziției, în pagina specia-

lă a publicației „Balkans- ko Zname" și în filmul festivalului produs de studiourile engleze de televiziune 
B.B.C., lucrările lui Ion. La Ancona (Italia), în cadrul bienalei, pe teme sportive, în această ediție figu- rînd patinajul, rugbiul, polo și săriturile, lui Ion i_a revenit premiul oferit de „Torro Asicurazioni". rămas, de asemenea, consecvent expozant Knokke-Heist (Belgia).— Mihai în schimb, tervine Ion, s-a făcut marcat la Beringen (tema „Show") în Belgia, la To_ rentino în Italia (Umorul în artă).în țară, participările celor doi caricaturiștî s_au soldat cu premiul I la Salonul umorului gălățean pentru Ion (Muzica) și pre_

A 
un 
lain_ re_

miul III, pentru Mihai, Ia Salonul de toamnă al u_ 'morului, ediția a VHI_ă de la Petroșani. Dacă adăugăm’ și impresionantul palmares al anilor precedenți, participările și premiile cîști- gate la expozițiile interne și internaționale, realizăm ideea că Ion și Mihai Barbu au ajuns deja nume cunoscute pe meridianele... umorului. Atunci, pe cînd expoziții retrospective 6au volume de caricatură ale • celor doi ctitori și entuziaști susținători ai salonului de toamnă al umorului din Petroșani. care au meritul de a fi creat o școală de caricatură în municipiul nostru, de a fi a- tras atenția caricaturiștilor din țară asupra spiritului critic și artistic al Văii ?
(Sever NOIAN)

(Urmare din pagina i)I al acestui an. în anul 1984, pe care l-am demarat cu rezultate bune (un plus la zi de 861 tone de cărbune), avem în vedere un cuprinzător program de măsuri tehnico-organiza- tori ce, măsuri care înfăptuite zi de zi printr-o conducere competentă a producției și muncii, vor duce la realizarea și depășirea lună de lună a sarcinilor de plan. Prin folosirea eficientă a combinelor de înaintare vom realiza și depăși planul la lucrările de deschideri cu cel puțin 400 ml, la lucrările de pregătiri cu 300 ml, asigurînd în acest fel intrarea în exploatare a noi capacități de producție în acest an și în perspectivă. Cu sprijinul C.M.V.J. vom fi dotați și vor intra în exploatare în blocurile III și VI din stratul 5, dquă complexe mecanizate de mare înălțime. De asemfcnea, urgentarea lucrărilor deschideri în stratul blocul 1,‘vor intra în exploatare, în trimestrul IV, noi capacități.Avem în vedere creșterea mai accentuată a productivității muncii, prin folosirea eficientă a zestrei tehnice de care dispunem; utilajele vor fi exploatate și întreținute corespunzător de mineri și electrolă- cătuși ceea ce va asigura sporuri mari de producție și cîștiguri oamenilor. Vorbind de oameni, de mineri, punem mare bază pe activitatea ce o desfășoară în abataje și Ie vom crea toate condițiile pentru a ex_

ganizației de bază, a fiecărui comunist în parte la înfăptuirea exemplară a hotărîrilor de partid, a propriilor măsuri.Comitetul de partid și 
c.o.m. acționează chiar din aceste zile premergătoare adunării generale a repre- și zentanților oamenilor muncii pentru activizarea comisiilor pe domenii alecomitetului de partid și ale 
c.o.m j:ît și a altor cadre cu munci de răspundere pentru a veni cu propuneri

chiar cu o depășire (sensibilă. e adevărat) de 50 tone de cărbune.ele mai bune rea-V Uzări Ie ■ obține sectorul III, care înregistrează, la zi, o producție suplimentară de 570 tone de cărbune. Brigada condusă de Mihai Bucevschi a ajuns la productivități de 16—17 tone pe post, ceea ce înseamnă o depășire a acestui Am stat de vdrbă la mină cu mineri vechi, cu șefi brigadă, la comitetul partid, la conducerea întreprinderii. Da, la mina Livezeni este altă atmosferă de lucru. Sectoarele II și IV dispun de alte condiții de transport, locul vagonetelor a fost luat de benzi. Aceasta a determinat o creștere a producției zilnice față de trimestrul IV și luna decembrie 1983, cu 35—40 la sută (la sectorul II) și cu peste 10 Ia sută (la sectorul IV). Reparațiile capitale la complexul mecanizat din panoul 1, din sectorul I au determinat, de asemenea, o creștere a producției zilnice, cu 30—40 la sută. Mînuind un complex de mare capacitate, brigada condusă de Gheorghe Parizek își realizează zilnic preliminarul. De fapt, după prima semldecadă a lunii ianuarie, sectorul I și-a realizat sarcinile de plan,

a ■ ". __ ... ."> —2 to_c‘,j ne pe post. Este urmarea jg firească a mai bunei or- dg ganizări a lucrului peschimburile conduse deAurel Leucă, Dumitru Perju și Sigismund Dane, dar și a hotărîrii tuturor membrilor colectivului de a dovedi că și la mina Livezeni oamenii au deprins „tainele" mecanizării, beneficiind de roadele ei.Acestea sînt faptele. £_ sența lor rezidă în mai buna organizare a producției și a muncii, tărirea continuă a ciplinei. dar, mai ales, în dorința oamenilor, a tuturor oamenilor, de la vagonetar la director, de a dovedi că și colectivul minei Livezeni este capabil să răspundă cu cinste mobilizatoarelor cini ce le revin în terea producției de bune. Și semnele bune. R;
Mircea BUJORESCU

în- 
dis_

sar- creș-căr- sint J'

prin de15,

intr-o tabără de pregăti, re la Predeal.* I 
I 
I 
I

■ ȘOFERI AMATORI, I Școala de șoferi amatori | din Petroșani își începe neul an de activitate în data de 8 ianuarie. Prima serie de șoferi amatori pregătiți în acest an cuprinde 80 de cursanți.
■ ÎN FATA BLOCULUI nr. 1 de pe strada Independenței din Petroșani, de luni de zile curgea un mic izvor. Această risipă din rețeaua de apă I potabilă a orașului a fost I curmată. Cu cîteva șăptă- | mîni în urmă, lucrătorii ■ de*  la E.G.C.L. au săpat | o groapă adlncă și au I reparat conducta spartă*  i Dar... a rămas groapa, | Deci, unul sapă altul dre- I ge. Dar cine nivelează?. * (V.S.) IS EXCURSIE. O.J.T. ■ Îen^țaîtoica, Suse d^ fi»31» Pet^ani org^i- șefa de unitate Anglița zează excursie în U.R.S.S., I Jula, a făcut să crească numărul celor care trec pragul acestei unități.

■ BILETE DE ODIHNA. Biroul de turism pentru tineret informează pe această cale tinerii din Valea Jiului că au sosit bilete de odihnă pentru bazele de la Bușteni, Pirîul Rece. Izvorul Mureșului, Cîmpulung Moldovenesc și Geoagiu Băi. Cei care doresc să-și petreacă concediul odihnă la ceste baze pot adresa troșani.
de unele din a.de turism sela B.T.T. Pe.I

I 
I
I
I

Membrii biroului comitetului de partid și ai c.o.m, sînt repartizați pe organizații de bază, pe formații de lucru, îndeosebi în abatajele cu bogată zestre tehnică, pentru a ajuta și sprijini direct desfășurarea Ia nivelul cerut a Vie-; ții de organizație, a activității productive, de calitate și înaltă’ eficiență e_ conomică".
3. CONSTANTIN MA

TEI: „Acțiunile întreprinse de comitetul și grupele de sindicat se vor desfășura direct în abataje, la locu_ se hotărăște soarta producției. Prin modul cum vom ști să mobilizăm oamenii muncii de la mina noastră, cum vom ști să le rezolvăm problemele de producție ș’i sociale, sindicatul își va aduce contribuția la realizarea exemplară a sarcinilor pe a- cest an, la asigurarea condițiilor de muncă și viață ale membrilor colectivului nostru. La aceasta un rol de seamă îl are modul cum grupele de sindicat — cu sprijinul comitetului pe mină — acționează pentru generalizarea experienței pozitive în muncă, declanșarea întrecerii socialiste și stimularea fruntașilor, ă- plicarea și generalizarea 1- nițiativelor muncitorești — forme și mijloace eficiente de stimulare materială și morală a oamenilor, căi de sporire a producției și productivității muncii, a onorării exemplare, lună de lună, a sarcinilor și angajamentelor la producția de cărbune".

trage cît mai mult cărbune.Mă angajez în numele colectivului că vom încheia luna ianuarie cu un plus de 2000 de tone, iar trimestrul I cu un plus de 5000 tone de cărbune și, bineînțeles, ne vom realiza ,1 depăși sarcinile anuale de plan".
2. ALEXANDRU BU

CEA: „Conștienți de sarcinile de mare răspundere ce ne revin din documentele șj goluții în vederea întoc- de partid, din indicațiile și 
uumtummmfmHumuwmfHmunmnmumnmmnun rile de muncă> acol° unde 
Sarcinile de plan

ritmic

mirii unui amplu program

uiuiiiiiiinuuumiHiiHiiHHHiiiiHiiiiHi/niiHuiiiiHiHiiiHiîndemnurile secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul și organizațiile de partid, comuniștii de la mina Pa_ roșeni sînt hotărîți să răspundă prin fapte de muncă la dezvoltarea mai accelerată a bazei energetice și de materii prime a țării, asigurînd economiei naționale noi sporuri la producția fizică de cărbune.Activitatea ce o vom desfășura se va regăsi în acțiuni politico-organizato- rice și educative. în analize exigente în adunările generale de partid, în repartizarea de sarcini fiecărui comunist, dar și în a-i controla și ajuta în rezolvarea lor, asigurînd astfel creșterea rolului de conducător politic al or-

de măsuri pentru aplicarea autoconducerii muncitorești, pentru realizarea sarcinilor de plan și a tuturor indicatorilor economico-finan- ciari ce ne revin în acest an. Avem organizații de partid puternice, comuniști, cadre tchnico-inginc- rești cu o bună pregătire politică și profesională, care știu să mobilizeze în- . tregul colectiv la realizarea sarcinilor politice și econo, mico-sociale. Dispunem de efectiv și forța de muncă temeinic pregătită profesional (75 la sută din personalul muncitor este calificat) necesară realizării pianului. Vom acționa totodată priri măsuri ferme împotriva celor care încalcă ordinea și disciplina muncii.

■ COLECTIVUL magazinului „Alimentara'1 nr., 10 din cartierul Aeroport a reușit luna trecută să desfacă mărfuri către populație a căror valoare întrece cu 85 000 lei sarcinile de plan. Buna servire a cumpărătorilor de 'către cele două vînzătoa- re — Coleta Ristea
în perioada 1—13. martie | ac. Transportul cu trenul pe itinerariul: Kiev — Odesa — Leningrad — Moscova.înscrierile se fac, pînă în data de 20 ianuarie 1983. Informații la filia. la O.J.T., telefon 41733.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

grupe de se pregătesc

I

Programul Universității 
politice și de conducere 

Filiala PetroșaniCursurile Universității se desfășoară după Urmează:— anii I, III și IV, în ziua de luni, 9 ianuarie a.c ora 17, in sălile casei de cultură;— anul II, în ziua de marți, 10 ianuarie a.e., ora8, în sala d.o.m. de la combinatul minier.

I
II 
I
i

■ SCHI. 92 de elevi de la Școala sportivă din Petroșani se află în cantonament în Paring. Sînt împărțiți pe vîrstă șipentru probele de schi alpin și schi fond. Alți 10 elevi de la aceeași școa_ / lă se află împreună cu profesorul Zoltan Toth,
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Țara își sărbătorește cu mîndrie și căldură 
ilustra fiică revoluționară,

prețuireIn uriașul șuvoi de gînduri bune ce se îndreaptă din întreaga țară în aceste zile către tovarășa de luptă, de muncă și de viață a celui mai iubit fiu al poporului, conducătorul partidului șj statului nostru, miile de femei din Lupeni — oraș mineresc cu vechi tradiții revoluționare — aduc cu aleasă stimă și neprețuită recunoștință, cel mai fierbinte omagiu eminentului , om politic și de stat, savant de renume mondial, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Este recunoscut și unanim apreciat rolul, decisiv pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu l_au avut în fundamentarea concepției profund umaniste cu privire la creșterea rolului femeii în viața economică și socială a țării. Ca pretutindeni în țara noastră, femeile Lupeniului au simțit din plin efectele generoase ale acestai politici înțelepte,1 fiind beneficiarele numeroaselor realizări care le-a permis afirmarea' pe toate planurile vieții politice și sociale. Sub ochii noștri au prins viață prețioasele indicații și orientări date de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, cu prilejul vizitelor în orașul nostru. Am beneficiat de noi și mari fonduri de investiții pentru dezvoltarea capacităților de producție care au permis încadrarea unui mare număr de femei în activitatea productivă. îh ultima perioadă, peste o mie de femei, soții și fiice de mineri, au fost încadrate în noi locuri de muncă prin intrarea în funcțiune a Țesătoriei de mătase, prin extinderile realizate la I.F.A. „Vîscoza“, prin dezvoltarea prestărilor de servicii și a rețelei comerciale din oraș.Toate acestea sînt mărturii ale grijii părintești pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o poartă femeilor — tovarăș șelor de muncă și de viață ale minerilor. Aceleiași griji părintești îi datorăm și celelalte realizări din o- rășul nostru, sutele de apartamente, noile spații comerciale, edificii social-culturale construite care duc la ridicarea continuă a gradului urbanistic al orașului nostru, a calității vieții oamenilor muncii.Noi femeile, avem în personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu cel mai înalt exemplu de dăruire în muncă șl viață pentru înfăptuirea politicii înțelepte a partidului, pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului nostru.Onorate de grija și prețuirea ce ni se acordă, în pragul unei sărbători scumpe inimilor noastre, ne alăturăm simțămintele noastre calde gîndurilor tuturor femeilor României socialiste, urîndu_i tovarășei Elena Ceaușescu „La mulți ani!“ în deplină sănătate, alături de cel mai iubit fiu al poporului, întru ferici rea și porsperitatea națiunii noastre socialiste.
Ioana MESAROȘ, 

secretar al Comitetului orășenesc 
1 de partid, Lupeni

Gînduri de înaltă

INIMA SOLIE
_______________________/ —

Cînt pentru sărbătoarePrezentul făurit de-atîtea mîini ce_au construit o țară cu iubire la forma inimii acelei care și_a dedicat întreaga dăruireaici, între hotarele de aurprin fapte pentru_o mare devenire îndemnul EI pe drurnUl nostru faur desăvîrșind întreaga ei gîndirela sărbătoarea El ^enim bogați în împliniri să ne răsune cîntul de-o parte și de alta de Carpați dorința sa va fi îndemn în noi să fie PACE pe întreg pămîntul.

Femeile—prezențe active în toate 
domeniile vieții politice și sociale

(Urmare din pagina I)

Simbol
Sub semnul împlinirii, idealuri .prind 

contur, .
Atîția ani lumină, ne spun faptele vii, 
avem o Românie, să ne mîndrim cu ea, 
e drumul nostru, larg, deschis spre viitor, 
la ceas de dăruire pășim cu demnitate, 
desăvîrșind gîndirea celui mai brav 

popor.
Alăturea în frunte, la bine și la greu, 
stă o FEMEIE — gîndirea ei de aur 
e-un piedestal de vis spre împliniri

și dăruirea ei ~ efortul creator - 
e simbolul sub care pășim spre viitor.
Purtînd cu ea iubirea nestrămutatei glii, 
într-Un prezent in care orice faptă 
deschide-n fața noastră azi orizonturi 

noi, 
trăind în libertate sub semnul împlinirii, 
EA e simbolul viu al vieții noastre noi.

Rahela BARCAN

de viață

Sînt activități în Valea Jiului unde femeile dețin ponderea majoritară, ca întreprinderile industriei ușoare, cooperația mește- tul Politic Executiv al șugărească, în comerț,-în.vățămînt, sănătate, cercetare, proiectare. In municipiul nostru femeile îndeplinesc funcții de director în întreprinderi, instituții, școli, sînt deputate, primari, fac parte din consiliile ' oamenilor muncii, sînt alese în forurile de conducere a_ le organizațiilo- de partid, de masă și obștești.Prin activitatea pe care o desfășoară femeile își aduc din plia contribuția la realizarea sarcinilor de plan în p.-ofil teritorial, a planului economic propriu, inițiază și participă ia acțiuni prin care readuc în circuitul eco- x nomic materiale refolosi- bile necesare unităților industriale și contribuie

I 
L.

funcții de conducere pe perioada actualului cincinal, aprobat de Comite- t 7C.C. al P.C.R. Ridicarea necontenită a nivelului de pregătire al femeilor, pu_ nînd în relație directă respectarea acestei cerințe cu accesul nelimitat al femeilor la toate activitățile economice și sociăl-politice. inclusiv cele ce vizează conducerea societății, fac parte integrantă din activitatea tovarășei Elena Ceaușescu. Intr-Un asemenea climat, afirmarea femeii în viața politică nu mai constituie doar o firească și dreaptă împlinire a atribuțiilor sale sociale, ci un proces calitativ nou, impus de principiile democrație^ socialiste.Astăzi, în Valea Jiului, ca și în toată țara, nu e- xistă domeniu de activi- cu fonduri bănești la acta te în care femeile să țiunilesociale inițiate de nu fie prezente, unde comitetul județean al fesă nu se manifeste plenar, j ■ ’prin energia, priceperea și acțiuni de educare în rîh- spiritul lor gospodăresc, dul femeilor, al tineretu- ca un însemnat factor de progres, aducîndu.și contribuția la bunul mers al construcției socialismului.
meilor, desfășoară ample acțiuni de educare în rin-lui. ...Indicațiile conducerii partidului privind creșterea numărului de femei

primite în partid, a proporției femeilor alese în organele de partid, în totalul rezervei de cadre sînt aplicate cu consecvență și înalt spirit de răspundere și în cazul fe. meilor din Valea Jiului.Pentru toată activitatea depusă de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru tot ce a făcut și face pentru femeile din Valea Jiului, pentru toate femeile României socialiste, cel mai frumos dar pe care i_l putem aduce cu ocazia aniversării zilei de naștere, este angajamentul nostru solemn de a-i urma stră!ucitul exemplu, pildă de dăruire și abnegație în slujirea intereselor poporului, a cauzei nobile a socialismului și păcii în lume.Cu prilejul zilei de naștere și împlinirii a peste 45 de ani de activitate revoluționară, femeile din Valea Jiului adresează tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, respectuoase felicitări, urări de sănătate și fericire, noi și însemnate succese în activitatea prodigioasă pe care o desfășoară spre binele și înflorirea patriei!

I 
I I 
I I

I

Aleasa
noastră
cinstire

Lumina aceasta vie, ca o piatră de hotar 
PREZENTUL e-n noi, dimineața zilei de mîine. 
La temelia cetății mai e încă miros de mortar, 
prin brațe mai urcă miresme de piine. 
în noi e mai mult ca oricînd primăvară 
și dăinuie-n noi, prin nou, primenire, 
conturul acelei ce-n frunte de țară 
cununi de fapte i-a pus dăruire.
E-acuma în noi și prin noi dimineață, 
puternici sînt pașii ce.acoperă glia 
Prin fapte rămîne exemplu în gînd 
EA — „care este tovarăș de viață 
acelui ce duce-n comunism ROMANIA.

Mircea ANDRAȘ

Femeile din țara noastră sînt mîndre de prezența tovarășei Elena Ceaușescu în cele mai înalte foruri de conducere ale României socialiste și își exprimă puternicele lor simțăminte de profundă mulțumire și recunoștință pentru tot ceea ce a înfăptuit și înfăptuiește, alături de strălucitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Elaborarea și înfăptuirea politicii, partidului de creștere a rolului femeilor în societate, îndeosebi în anii de după Congresul al IX- lea al P.C.R., poartă pecetea activității laborioase a tovarășei Elena Ceaușescu — remarcabil om politic și de stat, prestigioasă per- . sonalitate științifică, savant de reputație mondia-

lă. Prin abnegația tamentul față de prin pasiunea sa ționară. tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, prim vice- prim-ministru al guvernului, reprezintă pentru femeile, un strălucit xemplu de viață și activitate.Sărbătorind-o cu ocazia aniversării zilei de naștere, oamenii muncii din patria noastră omagiază in personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu un exemplu strălucit de îmbinare a atribuțiilor profesionale cu înalta competență științifică și cu activitatea politică și ideologică, revolu-

și devo. partid, revolu.

noi e- de

în această zi aniversară gîndurile de înaltă cinstire și admirație șe îndreaptă cu profund respect către omul politic. omul de omenie și savantul mondial, doctor inginer ______Ceaușescu, Cum am putea omagia mai bine munca, lupta și abnegația puse în întreaga viață în slujba , poporului decît urmînd strălucitul exemplu pe care tovarășa E 1 e n a Ceaușescu ni_l oferă cu generozitate în întreaga activitate. Vedem în' a- cest exemplu o mare și harnică muncitoare, o strălucită savantă care nu are alt ideal decît înflorirea patriei și fericirea întregului popor a cărui fiică devotată este, '< cNoi, minerii de la Lupeni — a căror muncă tovarășa E l e n a Ceaușescu a cinstit-o nu o dată intrînd . în subteran, acolo unde ei dau o bărbătească luptă pentru a smulge pă_ mîntului lumină și căldură, pentru lumina și căldura țării — toți cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri îi dorim tovarășei Elena Ceaușescu ani mulți, îndelungați în - fruntea partidului și statului, a_ lături de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
să ne conducă pe mai 
departe din victorie în victorie pe drumul luminos al făuririi pe pămîntul scump al patriei a societății socialiste și comuniste, pentru binele, prosperitatea și fericirea întregului nostru popor.

Constantin POPA; 
miner, șef de brigadă, 

la I.M. Lupeni, 
Erou al Muncii Socialiste

de renume academician Elena

ționară, comunistă. însuflețite de sentimente de stimă și admirație, alături de toți cetățenii României, noi femeile care muncim pe șantiere, cu prilejul zilei de naștere îi dorim tovarășei Elena Ceaușescu multă sănătate și putere de muncă, ani mulți și fericiți alături de iubitul nostru conducător, tovarășulNicolae Ceaușescu, pentru a transpune în viață idealurile comuniste de pace și pro res, politica partidului și statului nostru, in interesul bunăstării și civilizației socialiste și comuniste pe pămîn' ui României.
Catița TUTILĂ, 

șef echipă zugravi, 
șantierul I Petroșani 

al T.C.H.



Steagul roșu SÎMBĂTA, 7 IANUARIE 1984

Plenara oamenilor muncii de naționalitate maghiară(Urmare din pag 1)XII_lea și. Conferinței Naționale ale P.C.R, privind trecerea țării într-o etapă nouă de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și -vieții întregului nostru popor.în același timp, a fost relevat faptul că lucrările plenarei se desfășoară ,1a scurt timp de la aniversarea a 65 de ani de la unirea Transilvaniei cu România și făurirea statului național unitar român — și în preajma împlinirii a 125 de ani de la unirea Moldovei eu Muntenia — evenimente de importanță crucială în istoria poporului nostru: în acest cadru, s-a apreciat că, la împlinirea a sjase decenii și jumătate de la făurirea statului -național unitar român, societatea noastră socialistă se înfățișează ca o societate unită, formată din clase și categorii sociale legate prin aceleași interese și aspirații, care muncesc în strînsă frăție pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație. în raport s_a menționat că întărirea continuă a coeziunii întregului nostru popor, a

unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae- Ceaușescu. constituie garanția- mersului nostru ferm, pe drumul socialismului și comunismului. . ’ ■S_a evidențiat că printre marile înfăptuiri ale orînduirii noastre socialiste se înscrie rezolvarea justă, în spiritul principiilor socialismului științific, a problemei naționale. A fost relevată contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii naționale principiale a partidului și statului nostru, care își găsește o elocventă expresie în repartiția rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, în ridicarea tuturor zonelor, în crearea condițiilor optime pentru ca toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, să-și afirme plenar aptitudinile, să participe activ la conducerea vieții economico-sociale, a întregii țări.Totodată, s_a relevat că statul nostru socialist asigură largi posibilități- pentru cultivarea tradițiilor cultural-artistice ale națio

nali tăților, pentru cultiva_ rea culturii și artei, în limbă maternă. - :Raportul subliniază că, pe baza acestei realități, oamenii muncii de naționalitate maghiară sprijină din toată inima politica națională justă a partidului și statului nostru socialist și resping orice încercare a forțelor reacționare. imperialiste de a denigra rezultatele obținute în acest domeniu, de a se amesteca în treburile interne ale României socialiste, de a semăna discordie între oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, de a promova idei naționaliste, șovine, iredentiste. A fost exprimată hotărîrea fermă a consiliului de a face și în viitor totul pentru întărirea prieteniei și frăției dintre oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, pentru cimentarea unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, au luat cuvîntul alți participant la plenară.Vorbitorii au subliniat că planul unic pe anul 1984, precum și celelalte

documente, întocmite sub conducerea directă și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, reflectă rolul esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu în stabilirea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru, concepția sa revoluționară, științifică și originală privind strategia dezvoltării economico-sociale a patriei noastre în etapa actuală. . .în cursul dezbaterilor au fost evidențiate, de a- semenea, măsurile întreprinse de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară pentru a_și aduce contribuția, împreună cu întregul popor, la realizarea importantelor sarcini puse de secretarul general al partidului în fața economiei naționale.Totodată. s_au relevat acțiunile inițiate de consiliu pe tărîmul activității politico-educative și culturale, ele propun in. du-și să întărească necontenit atașamentul și dragostea oamenilor muncii de naționalitate maghiară față de partid și patria noastră socialistă, să cimenteze și mai mult frăția și unitatea întregului popor.Plenara a exprimat a_ 

deziunea deplină a oamenilor mpncii de naționalitate maghiară la politica externă a partidului și statului nostru.într-o impresionantă U- nitate de gîndire și simțire, participanții la dezbateri au reafirmat nețărmurita dragoste, stimă și recunoștință pe care oamenii muncii de naționalitate maghiară din patria noastră le nutresc, împreună cu întregul popor, față de conducătorul iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu.i la acest început de an nou, calde urări de multă sănătate și putere de muncă, spre a conduce cu a_ ceeași clarviziune și cutezanță revoluționară destinele națiunii pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Totodată, ej au adresat tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și militant revoluționar, personalitate proeminentă a științei românești, savant de renume mondial, cele mai calde felicitări cu prilejul zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, precum și urări de viață îndelungată și noi realizări de prestigiu în îndeplinirea înaltelor sarcini în

credințate de partid și popor.Participanții la plenară au adoptat o hotărîre Care dă expresie voinței unanime a oamenilor, muncii de naționalitate maghiară de a acționa, în spirit revoluționar, împreună . cu întreaga națiune, pentru înfăptuirea neabătută ■ a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru propășirea continuă a patriei, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1984, de a în- tîmpina cu noi și vrednice fapte de muncă cele două mari evenimente din viața partidului și țării : a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, și Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român.În încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.într_o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului Ni c o l a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
(Urinare din pag. 1)trepte de civilizație și progres, relevă cu pregnanță realismul, clarviziunea, spiritul .înnoitor, revoluționar cu care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu abordează problemele fundamentale ale dezvoltării' economico-sociale a țării.în r a p o r t este exprimată recunoștința profundă pe care toți oamenii muncii de naționalitate germană dfn. țara noastră o poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste, pe baze profund științifice, a strategiei dezvoltării economiei noastre, la stimularea energiei și forțelor creatoare ale națiunii, Ia soluționarea problemelor majore pe care le ridică progresul neîntrerupt al țării.Raportul menționează că, în concordanță cu o_ rientările și indicațiile secretarului general al partidului, planul pe 1984 prevede ritmuri de creștere a producției mai mari decît cele înregistrate în primii 

trei ani ai cincinalului, că sarcinile pe acest an au în continuare, în vedere, ca un obiectiv esențial, repartizarea judicioasă pe teritoriu a industriei, dezvoltarea economico-soci- ală armonioasă a tuturor județelor țării.în continuare, analizîn- dU-se sarcinile ce revin consiliului pentru îndeplinirea planului pe 1984, raportul menționează că în acest an, împreună cu întregul popor, oamenii muncii de naționalitate germană sînt chemați să acționeze c.u toată răspunderea pentru realizarea exemplară a programului energetic și de materii prime, pentru îmbunătățirea nivelului tehnic și valorificarea superioară a tuturor resurselor de care dispune economia noastră națională, pentru îndeplinirea integrală și la termen a sarcinilor de export. S-a cerut, de asemenea, ca oamenii muncii de naționalitate germană de la sate să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea noii revoluții agrare, a prevederilor programelor vizînd asigurarea unor recolte sigure și ■ stabile, în vederea înfăptuirii în 

bune condiții a sarcinilor privind aprovizionarea populației cu produse a- groalimentare.în raport se subliniază necesitatea amplificării activității. politico-educative, a muncii de educație patriotică, revoluționară, de cultivare a dragostei față de patrie și partid, a prieteniei și conlucrării între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în- scopul formării și modelării omului nou, cu o conștiință înaintată. capabil să contribuie cu energii sporite la dezvoltarea economico- socială a patriei noastre, la înaintarea ei neabătută pe calea socialismului și comunismului,în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul alți participant! la lucrările* * plenarei.

ne la locul accidentului pînă la sosirea agentului de circulație.RECOMANDĂRI• Stimați conducători auto ! Reduceți din timp viteza în apropierea intersecțiilor întrucît copiii se află în vacanță și de multe ori locurile lor de joacă și de săniuță se găsesc în apropierea șoselelor.' ..' ■ .Rubrică realizată cu sprijinul Serviciului circulație al Miliției municipiului Petroșani

. Evidențiind marile succese obținute de oamenii muncii din țara noastră în anii construcției socialiste, cu deosebire. în ultimii 19 ani de cînd ia conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au subliniat că o mare cucerire a acestei perioade de profundei pre

faceri revoluționare o constituie rezolvarea principială, democratică, u_ manistă a problemei naționale de către Partidul Comunist Român. Ei au dat o înaltă apreciere contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului în problema națională, arătîhd că orînduirea socialistă asigură . tuturor oamenilor muncii din patria noastră — pe temeiul creșterii puternice și neîntrerupte a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, al ridicării e_ conomice a tuturor localităților — o deplină egalitate în drepturi, largi libertăți democratice. condiții reale pentru împlinirea multilaterală a per_ sonalității umane. în acest cadru, participanții la dezbateri au relevat că asigurarea în fapt a dreptului la muncă și la retribuție în raport cu rezultatele activității depuse, dreptului la învățămint gratuit, înfloririi culturii și artei în limba maternă, constituie • temelia frăției șl unității indestructibile a poporului român

și naționalităților conlocuitoare.Vorbitorii și_au exprimat, totodată, adeziunea totală la politica de pace și colaborare a partidului șl statului hostru.Participanții la dezbateri au exprimat în mod vibrant sentimentele de fierbinte dragoste, de profundă stimă și recunoștință pe care oamenii muncii de naționalitate germană le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, a- dresîndu-i, în aceste prime zile din 1984. cele mai călduroase virări de sănătate și putere de muncă, de ani mulți în fruntea, partidului și statului, spre binele-și fericirea întregului nostrp popor.în același timp, cel care au luat cuvîntul au a- dus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit om politic și militant revoluționar, personalitate științifică de înalt prestigiu, și i-au u- rat cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare ani mulți de viață, nesecată putere de muncă pentru a încununa cu noi realizări de seamă activitatea de ma

re răspundere pe care o desț^șoară în conducerea partidului și statului.Plenara a adoptat o hotărîre care exprimă angajamentul unanim al oamenilor muncii de naționalitate germană de a în- tîmpina cu noi succese. cea de_a 40ța aniversare a victoriei revoluției de eliberare -socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XÎII-lea al partidului, de a acționa strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru ridicarea patriei socialiste pe noi trepte de civilizație, progres și bunăstare.în încheierea lucrărilor plenarei, a luat Cuvîntu tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Poliție Executiv, secretar al C.C. al P.C.RParticipanții au adoptat,, într-o atihosferă de puternică însuflețire, o telegramă adresată C.C. al l’C.H.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

LA MULTI ANT !La începutul noului an 1984, agenții de circulație din municipiul Petroșani urează tuturor participanților la traficul rutier tradiționalul „La mulți ani !“. Tuturor conducătorilor auto le doresc să fie un an în care cu toții să se încadreze în disciplina rutieră, în așa fel îneît să nu existe evenimente.
Noi reglementari

ALE DECRETULUI
328/1966Modificările aduse Ia Decretul 328 , din 1966 prevăd că în cazul evenimentelor rutiere ușoa

re în care nu sînt victime omenești. conducătorii auto au, obligația să Se. prezinte cu autoturismele la primul a_ gent de Circulație pe care îl întîlnesc sau la sed.'ul celui mai apropiat post de mihție. . În cazul în care deplasarea autovehiculelor nu este posibilă, acestea vor fi scoase în afara părții carosabile. Dacă în accident au fost implicate autovehicule ale întreprinderilor socialiste sau ale unor cetățeni străini care se află pc teritoriul țării noastre se va rărnî-Deținătorii de autoturisme proprietate personală sînt informați că în duminicile lunii ianuarie 1984 pot circula după cum urmează : în 8 și 22 ianuarie, autoturismele cu număr de înmatriculare fără soț, iar în 15 șt 29 ianuarie, autoturismele avînd număr de înmatriculare cu soț. h ■

1,3,00 La sfîrșit de săp- tămînă (parțial color). 16,30 Columne , ale istoriei : .‘Azi, municipiul Vaslui. 16,45 Săptămîna politică. 17,00 închiderea programului. 19,00 Telejurnal (parțial color).19,20 Omagiu. 20.30 Te-leefipielopedia. .21,00 Filmartistic: „Columna" (co_lor). Ultima parte. 22,10Telejurnal (parțial co-lor). 22,20 Să_mi cînțiun cîntec de iubire (co_lor),
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