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Concepția și acțiunea revoluționara a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, la baza progresului societății noastre socialiste
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ȚÂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Săptămînă 
producțiilor 

record

Mobilizați plenar în am
pla întrecere socialistă pen
tru a da patriei cît mai mult 
cărbune și pentru a întim- 
pina cu noi succese aniver
sarea a 125 de ani de la 
Unirea principatelor ro
mâne, minerii din .Valea 
Jiului raportează zilnic 
importante sporuri de pro
ducție.

® în cadrul săptămînii 
producțiilor record, opt din 
cele zece colective ale mi
nelor ; din Valea Jiului au 
raportat și ieri, după cum 
ani aflat de la dispecerul 

.C.M.V.J., tehnicianul Tibe- 
riu Kelemen, producții pes
te sarcina preliminarului.

Cba mai mare produc
ție peste sarcinile prelimi
narului zilei de 18 ianuarie 
— plus .556 tone de cărbu
ne cocsificabil — a fost ra
portată de colectivul I.M. 
Lupeni. Pe locul al doilea, 
cu un plus de 368 tone de 
cărbune 
ricani.

se situează I.M. U-

la începutul lunii 
cea mai mare can- 

cărbune peste 
r__  ' " ' • — a
fost extrasă de minerii de 
la I.M. Paroșeni. Pentru a 
doua zi consecutiv și co
lectivul I.M. Lonea și-a 
depășit preliminarul, și- 
tțtîndu-se astfel din nou în 
rîndul fruntașilor.

■ De 
ianuarie < 
titate de 
plan — 4 258 tone

ANCHETA ZIARULUI

REALIZATE RITMIC, INTEGRAL
Măsurile întreprinse vă asigură condi

țiile îndeplinirii prevederilor de plan pe 1984? 
Cum încheiați luna ianuarie și trimestrul I?

Âxi răspunde: ing. OTTO ABRAHAM- 
directorul întreprinderii 

Putem prelua și prepara 
întreaga producție"

„încă din timpul anului muncii din întreprinderea 
trecut, din ultima parte a noastră, sînt orientate 
anului am luat măsurile spre permanenta îmbună- 
necesare funcționării-nor- 
male a tuturor instalați- nelui din masa 
ilor de preparare astfel 
îneît să putem prelua și 

r prelucra integral produc
ția de cărbune extrasă de 
întreprinderile miniere a - 
le Văii Jiului. Avem 
ceastă posibilitate și 
vom folosi din plin, 
la începutul acestui 
preluăm și supunem 
parării zilnic 30 000 
33 000 tone de cărbune.

întreaga noastră activi
tate este organizată în 
flux continuu. Strădaniile 
consiliului oamenilor mun_ 

ale fiecărui om

tățire a recuperării cărbu- 
minieră 

extrasă. Această impor
tantă sarcină — îmbună
tățirea calității produse
lor (la noi a cărbunelui) 
izvorîtă din documentele 

a- de partid, din cuvîntări- 
o

De
le secretarului general al 
partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
din hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului trebuie să o înde
plinim în mod exemplar.

Dorin GHEȚA

Susținerile mecanizate de tipul SMA.2 — „produsele finite" în producția da 
serie a I.UJM. Petroșani. în imagine, definitivarea montării unor astfel de susți
neri mecanizate.

Pacea și dezarmarea — probleme 
fundamentale ale lumii contemporane

Actualitatea politică in
ternațională consemnează 
mereu prezența activă și 
strălucita contribuție a 
României socialiste, a pre
ședintelui N ic o 1 a e 
Ceaușescu, pentru cauza pă
cii și securității mondiale. 
Țara noastră militează nea
bătut pentru apărarea drep
tului fundamental al popoa
relor la pace, la viață, se 
opune în mod ferm conti
nuării cursei aberante a 
înarmărilor, acționează cu 
toată hotărîrea pentru de
zarmarea generală și In 
primul rfnd nucleară.
Recapitulînd propria noas

tră istorie, nu putem privi 
fără îngrijorare la norii a-(Continuare in pag. a 2-a)

Sectorul III al I.M. Aninoasa

menințâtcri care se adună 
asupra lumii în care tră
im. O îndelungată expe
riență multiseculară trăită 
de poporul român ne în
deamnă să nu privim cu 
indiferență ciocnirile mili
tare care au avut 
cel de al doilea 
mondial.

Nu putem, ca 
nu milităm fără preget — 
așa cum o face președinte
le României — pentru ca 
focurile care sînt pe punc
tul de a se înteți să fie 
stinse prin tratative politi- - 
ce, în spiritul drepturilor

■ la independență și dezvol
tare liberă, în . interesul 
conviețuirii pașnice între

loc după 
război

atare să

popoare. Mai mult ca orî- 
cînd, principiul coexisten
ței pașnice trebuie să se 
afirme ca element esențial 
în raporturile dintre state, 
deoarece încălcarea lui poa
te face să explodeze acest 
imens arsenal de arme ca
re a devenit globul și a 
cărui pulbere se află chiar 
în inima Europei.

Numeroase date statisti
ce prefigurează pericolul 
cursei înarmărilor și 
reu

me- 
trebuie să ne amintim

Tiberiu GAGY, 
lector universitar. 

Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

125 de ani-de la formarea
statului național român

Merită să fie mențio
nate și rezultatele statornic 
bune obținute prin folosi
rea 
din 
I.M.
I.M-
I.M.
care
în această săptămînă pro
ducții de cărbune peste 
plan. (V.S.)

intensivă a utilajelor 
dotare de colectivele 
Petrila, I.M. Vulcan, 

Aninoasa, I.M. Uricani, 
Dîlja și I.M. Livezeni, 
au realizat zi de zi,

Masurile întreprinse asigura 
îndeplinirea prevederilor

7 Succesele obținute de 
J la începutul anului, de 
i colectivul de mineri de la 
i I.M. Aninoasa îl situează 
1 pe primul loc în întrece- 
!rea socialistă, pe Combi

natul minier Valea Jiului, 
de a da țării cît mai mult 
cărbune. Toate colective- 

Sie sectoarelor — de Ia 
cele auxiliare, pînă la ce
le de producție,— au pă
șit în an animate

de hot' wa să facă tot 
L ceea ce aste posibil pen- 
î tru realizarea sarcinilor 
i de plan. Această hotărîre 

a minerilor am întîlnit_o
1 manifestîndu-se pregnant 
! la sectorul III producție. 
1 Șeful sectorului, tehnici-

Unirea, in poezia epocii
în primele decenii ale 

secolului al XIX-lea, ideea 
Unirii a stat cu precăde
re în atenția intelectuali
lor cu gîndire progresis
tă, fiind din ce în ce mai 
mult socotită drept o rea
lizare care nu suportă în- 
tîrziere. Dintre acești in-, 
telectuali, scriitorii se de- 
fașează în lupta pentru 
realizarea acestui i" 
Așa șe face că literatura 
contemporană acestui e- 
veniment și în special a- 
cea de propagandă pentru 
Unire, între anii 1856 și 
1859, constituie o abun
dență revelatoare.

Creația literară își gă- „cînd frății mei suspină", 
șește o largă ospitalitate Tot în „Steaua Dunării", 
în presa progresistă a vre- G. Crețeanu publică „Cîn.

meroase versuri închinate 
Unirii.

Ceea ce este de reținut 
este faptul că poeziile 
care văd lumina tiparu
lui în paginile acestor pu- ; 
blicații sînt creații com
bative, din cuprinsul lor 
dedueîndu-se > încrederea 
poeților în dreptatea cau
zei. Reținem din creați- 

ideal. ile publicate poezii ca: 
„Luntrașul de la Dunăre" 
de N. Istrate, poezie ca
re se încheie cu manifes
tarea durerii de a nu pu
tea „cînta plăcerile" cu 
inima senină, deoarece nu 
pot „învinge durerile"

Aspect de muncă din 
frontalul mecanizat un
de își desfășoară activi
tatea minerii din bri
gada condusă de Cons
tantin Ciobănoiu, în ca
drul sectorului II de la 
mina Paroșeni. Se re
vizuiește moderna com
bină înainte de începe
rea tăierii mecanizate a 

' Cărbunelui.. . ~ .

le-am putut stăpîni, am î 
avut greutăți pe fluxuri- | 
le de transport, în ceea i 
ce privește accesul spre * 

.... __ . ... locurile de muncă, în'
Ia suprafață mai mult de funcționarea utilajelor: Au 
60 la sută din cantitatea 
de cărbune planificată, 
în, prezent colectivul nos
tru se află în fruntea în
trecerii socialiste între 
sectoare. La zi, sectorul 
are un plus de 2 300 tone 
de cărbune. Pentru obți
nerea acestor rezultate, 
încă din. trimestrul IV 
al anului trecut am luat 
măsuri de îmbunătățire a 
activității de producție. 
Datorită infiltrațiilor pu
ternice de apă pe care nu

anul Petre Bîrleanu, ne-a 
spus:

— Dacă în anul trecut, 
pînă în luna octombrie, 
nu reușisem să scoatem

trebuit drenate apele .și I 
reamenajate căile de ac-l 
ces, pentru o mai bună l 
aprovizionare cu materia- J 
le și piese de schimb,) 
pentru o mai bună fUnc_ ț 
ționare a transportoare- t 
lor cu raclete De ase- < 
menea, în ultima parte / 
a anului 1983. am execu- »

Gh. SPÎNU 
(Continuare în pag. a 2-a) ț

Foto: Șt. NEMECSEK

mii și în special în revis- tec nou“, cu următoarea 
tele literare, maj < '
puse în slujba Unirii. Pu
blicații ca „ ' ..1",
„Concordia"; „Dîmbovița" 
au devenit un fel de mo- . _ . .
nitoare ale voinței popu- rei organizații a 
lare pentru unire. Un loc patelor". 
aparte îl ocupă revista în- Un ecou puternic 
ființată și condusă de M .
Kogălniceanu „Steaua Du- Prof. Ionel PĂDUREANU 
nării", care, între anii ——    .------------ ———

toate mențiune „Compus la 6 
jurnalele 

de bu- 
vor fi 

viitoa- 
princi-

. -’ • •• ~ . ianuarie, cînd 
„Naționalul", ne-au adus știința 

curie că românii 
consultați asupra

a avut

. --- , -- -..... i
1855—1858, va publica nu- (Continuare în pag. a 2-a) |
............................. . J

In pag, a 3-a ; DIALOG CETĂȚENESC



vineri, 20 IANUAR& W4

ÎNVĂȚĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC 
în pas cu cerințele sporite ale muncii educative, 

ale perfecționării activității productive
întreaga

(Urmare din pag. I)

Noul an de învățămînt politico-ideologic în or
ganizațiile de partid din orașul Lupeni se desfășoa
ră în spiritul înaltelor exigențe, formulate în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea 

t de lucru de la Mangalia, fiind, chemat să aducă o 
contribuție sporită lâ educarea revoluționară a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii, la stimularea 
participării lor la realizarea sarcinilor economice. Din 
relatările tovarășului Ion Pădureanu, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, am reținut următoarele, 
ca elemente ale experienței pozitive, precum și ca

pagandiștilor, în îndru
marea activității cursuri
lor și asigurarea unui 
conținut bogat dezbateri
lor mai ales organizațiile 
de partid din sectoarele 
III, IV și V de la I.M.

Lupeni, IV, V și VI de 
la I.M. Bărbătenl, de la 
I.F.A. „Vîscoza", uzina de 
preparare, Ocolul silvic, 
cooperativa „Straja", 
I.C.S.M. și unitățile șco- 
lare. '•■■".■■'■_."

ORIENTAREA TEMATICA SPRE PROBLEMATICA 
MAJORA A ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE

ca elemente aie exnertentei noziuve nrecum si ca Specific structurii for- ții producției și reduce-ca elemente aie experienței pozitive, precum și ca melor de învățămînt în rea consumurilor mate-
“7"te>.fe|,“bunatăt,r'* « invățămîntului anuJ școlflr o riale și energetice. Din-
po î î o-i eo ogi . constituie creșterea pon- tre propagandiștii care au
—------------ ---------------- derii cursurilor care dez- asigurat un bogat conți-

bat problemele fundamen-
INSTRUIRE TEMEINICA, CONTROL ȘI tale ale economiei socialis. _ _____

ÎNDRUMARE PERMANENTA te. Din cele 102 cursuri, I. Gîf-Deac, Petru Bu-
53 studiază problemele 

Faptul că noul an de Biroul comitetului orășe- fundamentale ale e<x>no-
învățămînt s-a deschis în nesc de partid a urmărit miei socialiste. Dar și la

ca toți membrii consili- celelalte forme de . In
ilor — orășenesc și din 
întreprinderi — de edu
cație politică și cultură 
socialistă să fie reparti
zați pe organizații de ba
ză, respectiv, pe cursuri 
de învățămînt și să con
tribuie nemijlocit la îm
bunătățirea instruirii pro
pagandiștilor, a dezbate- - 
rilor. Bune rezultate au 
obținut în* instruirea pro-

burie condițiuni în toate 
: cele 102 cursuri, că ma
rea lor majoritate se află 
cu dezbaterile la zi, ca 
și conținutul bogat ăl 
dezbaterilor, toate denotă 
efectul preocupărilor stă- , 
ruitoare ale organelor și 
organizațiilor de partid 
din Lupeni de instruirea 
propagandiștilor, de con
trolul și îndrumarea ac
tivității de propagandă.

V -----------

vățămînt, în cadrul pri
melor dezbateri, au pre
valat tot problemele e- 
conomice, respectiv, cerin
țele ^licării acordului 
global, ale creșterii efi
cienței activității produc
tive, îndeosebi prin spo
rirea productivității mun
cii, îmbunătățirea calită-

nut dezbaterilor, s-ău re
marcat Marin Dumitru, 

gesch, Gheorghe Cotor- 
marii, Constantin Ignat, 
Vasile Grigoraș, Gheorghe 
Mureșan de la I.M. Lu. 
pepi, Viorel Daminescu, 
Victor Goșa, Ștefan Sereș 
de la I.M. Bărbătenl, loan 
Grădinara, Ștefan Lucaci, 
Claudia Țvein, de la pre_ 
parăție, Constantin- Stan, 
Rodica 
Vențel, 
alții.

Tatulid, Maria 
de la Vîscoza și

Dan. STEJARU

Măsurile întreprinse asigură 
îndeplinirea . prevederilor

(Urmare din pag. I) O cotitură radicală am 
făcut în sector și privind, 
disciplina muncii, „___  _________ _____
prin renunțarea la cei ce superioară celei prevăzute, 
nu vor să fie în pas cu noi, 
cei ce ne dezorganizează 
procesul de producție prin 
absențe nemotivate. Am a- 
plicat cu succes inițiativa 
„judecata muncitorească11 
unde, decadal, cei care 
fac nemotivate sînt che
mați în fața colectivului și 
trași la răspundere. Iniția
tiva a avut efect și așa am 
cîștigat pe Nicolae Rotaru, 
Nicu Matei, Constantin Cio
banii, Sorin Netedu și al
ții, oameni cărora trebuia 
să li se desfacă contractul 
de muncă pentru numărul

- mare de nemotivate pe ca
re le făceau lună de lună.

tot peste 400 ml lucrări 
de reprofilare, ceea ce fa
ce ca în prezent la toate 
locurile de muncă accesul 
să se facă în condiții de 

M deplină securitate minieră,
* fiind rezolvată în acest

fel problema aprovizionării 
cu materiale și piese de 
schimb. Putem spune a- 
cum că lucrările de inter
venții la un defect meca
nic se pot face în alțe con
diții decît înainte, iar în 
plus de aceasta lucrările 
de revizii și reparații exe
cutate, sînt de o mai bună 
calitate. Avînd create aces
te condiții, am căutat să 
asigurăm fronturile de lu
cru de capacități maj mari, 
cu forță de muncă califica
tă. In felul acesta, începînd 
cu prima lună din acest an, 
la abatajul frontal din stra
tul 13, blocul II, între ori
zontul XI și XII, unde lu- ......_.......<..... ......... .. ___
crează minerii * conduși de re a planului. Și au apărut, 
brigadierul Sava Robu, pe Zilnic sectorul dă o pro- 
fiecare schimb am plasat nucție cu 30 — 40 la sută 
cîte un lăcătuș și un elec- mâi mare decît cea plani- 
trîcian, care se ocupă nu- fîcată. Productivitatea mun- 
mai cu întreținerea utilaje- Cjj jn abataje, în prima de_
lor din dotarea respectivu- cadă din ianuarie, este cu 
lui abataj. 2100 kg/post mai mare de-

brigadierul Sava Robu, pe

(Urmare din pag. I)

poezia bardului de la Mir- 
cești, Vasile Alecsandri, 
„Hora Unirii", creație pe 
care G. Călinescu o va ca
racteriza ca o „compoziție 
entuziastă, directă și sim
plă, fără umbră de re
ticență regionalistă", 

înflăcărate sînt versurile 
mai puțin cunoscutului D. 
Ideriu, ‘ care exclamă în 
„Poezie" ;

„Salutare ți frăție! frați 
.* români din ambe țări;

O dorință să ne insufle și 
aceleași cugetări, 

■La o sfîntă-n veci unire să 
dăm mine împreună 

Căci pe dreptul ni-i frăția 
de un singe ți de-o mumă" 

Bol ia c, în
Românească 

îndeamnă

Cezar 
„Tara 
către Moldova1', 
la unire, iar în poezia „Ac
vila străbună", scrisă la 
25 martie 1856, va cere o 
Unire deplină a tuturor ro
mânilor.

(Va urma)

cît cea planificată, 
productivitatea muncii r. 
sector este cu 500 kg/post

lar 
pe

La obținerea acestor re
zultate și-au adus contri
buția toți membrii colecti
vului de la rolist, vagone
tar, miner, lăcătuș, electri
cian, pînă la maistru și 
inginer. Totuși trebuie scoa
se în evidență formațiile 
conduse de brigadierii Sa
va Robu și Grlgore Bădes- 
cU, unde schimburile con
duse de Gheorghe Vîslă, 
Onofrei Bahnariu, Samoilă 
Gabor și Ilie Pintilie au 
dat dovadă de multă abne
gație, spirit de inițiativă 
și pricepere în muncă reu
șind să dea mai mult de

Prin luarea acestor măsuri 
oamenii muncii din sector 
au înțeles și au fost con
vinși cS rezultatele efortu
lui nostru trebuie să apară 
materializate în îndeplini-

Dialog de lucru între 
șeful restaurantului* 
„Transilvania** din Pe- 
trila, Valeriu Marcău, 
bucătăreasa șefă Maria 
Leonte și bucătăreasa 
Rita Bartoc, avînd ■■■ca.- 
temă. diversificarea pre
paratelor de bucătărie 
din producția proprie și 
a meniurilor zilnice.

Zilnic sectorul dă o pro-

mâi mare decît cea plani-

ruluî pe primele 18 zile din 
această lună. '
.La sectorul III a apărut 

o rază de lumină care dă 
garanția obținerii unor re
zultate in anul 1984 pe 
măsura eforturilor din a- 
nul care a trecut. Colec
tivul acestui sector este 
hotărît ca luna ianuarie să 
o încheie cu un plus de 
3000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

(Urmare din pag. I)

aceste cifre, oricît de su
părătoare ar fi repetările. 
Puterea explozivă a arme
lor nucleare ’ strategice și 
tactice este apreciată la 
50 000 000 kilotone trinitro- 
toluen față de 20 kilotone 
cît avea bomba care a că
zut la Hiroșima, ceea ce 
face să revină cîte 15 tone t 
de exploziv convențional 
pentru fiecare locuitor âl 
Terrei. Arsenalele nuclea
re ale Europei sînt atît de 
mari îneît fiecare locuitor 
al continentului poate 
ucis de 114 000 de ori.

în pofida acestor reali
tăți dramatice, omenirea 
este martora unor noi ac
țiuni de escaladare a com
petiției militare, atît prin 
acumularea a no; arma
mente de distrugere m 
masă, cît șî prin perfec
ționarea lor continuă. Su
ma de peste 800 miliarde 
de dolari ce se cheltuiește 
într-un singur an în scopuri 
militare depășește de peste 
trei ori cheltuielile mon
diale pentru sănătate și 
educație, reprezentînd spo
rul economiei mondiale pe 
3—4 ani. Această crudă 
realitate a determinat și

fi

Prin măsurile întreprinse 
pînă acum s-a îmbunătă
țit calitatea cărbunelui li
vrat siderurgiei pentru 
cocs și a cărbunelui li
vrat termocentralelor Min
tia și Paroșenl. La ultima 
categorie de cărbune îm
bunătățirile constau în ce
le 200—300 Kcal/kg în plus 
față de prevederile de plan.

Insistăm și acordăm toa
tă atenția finalizării regla
jului tehnologic de- la noua 
instalație de preparare — 
pusă în funcțiune la 31 de
cembrie 1983 de la Petrila 
-L dg care depinde, acti
vitatea productivă a în
treprinderilor miniere 
estul bazinului nostru 
bonifer.

Vpm depune eforturi 
ruitoare pentru asigurarea 
pieselor de schimb necesa
re la fiecare flux de spă
lare și a utilajelor care 
condiționează funcționarea, 
în timp, a liniilor de con- 

~ aceasta
intens 

întreprinderilor 
de piese

din 
car-

stă-

centrare. Pentru 
vom solicita mai 
sprijinul 
furnizoare ---- .
schimb și utilaje cum sînt 
I. U. M. Petroșani 
I.M.U.M. Baia Mare.

Nu vor lipsi din preocu
pările noastre acțiunile o- 
r lenta te spre recuperarea 
șlamului steril din apele 
de spălare pentru a redu
ce poluarea cu granule de 
cărbune și steril a apelor 
Jiului. .

Revenind la îmbunătăți
rea calității cărbunelui, 
slntem convinși că vom

Petroșani

de

Și

primi un sprijin substan
țial în această direcție și 
din partea întreprinderilor 
miniere, mai ales în urma 
complexului de măsuri a_ 
doptat de conducerea Com
binatului minier Valea Jiu
lui, măsuri dintre care a- 
mintesc trecerea produc
ției de cărbune extras prin 
trommel-concasor, o insta
lație de presortare și mă
surile luate în subteran 
privind separarea fluxului 
de transport, de evacuare a 
cărbunelui și sterilului.

O problemă a cărei re
zolvare nu depinde în în
tregime numai de noi, este 
urgentarea lucrărilor 1_ 
preparația Li vezeni. De 
asemenea, este absolut ne- . 
cesară promptitudinea din 
partea C.F.R. pentru asigu
rarea ritmică a vagoanelor 
necesare preluării produc
ției extrase ide întreprinde
rile miniere pentru a evi
ta stagnările în procesul 
de producție ale minelor 

. și preparațlilqr și discuți
ile, neprincipiale, dintre 
preparații și. unitățile, mi
niere. Aceste măsuri, și, ac
țiuni — pentru. materiali
zarea cărora sînt mobili
zați de organele și orga
nizațiile de partid, toți oa
menii muncii de la prepa- 
rațiile noastre, și sprijiniți 
eficient de organizațiile de 
sindicat și U.T.C. — vor 
conduce la o îmbunătățire 
substanțială ’ a întregii 
noastre activități de pre
luare și preparare a pro
ducției de cărbune extras 
de minerii Văii Jiului. '

Luna ianuarie o vom în
cheia ' avînd la producția 
netă un plus de 5000 tone 
și vom livra cu 30 000 tone 
de cărbune pentru cocs și 
semicocs mai mult decît 
am. livrat în medie, pe luni, 
anul trecut.

La sfîrșitul trimestrului 
I vom avea indicatorii de 
plan realizați'

la

determină România să a- 
tragă mereu atenția opi
niei publice mondiale asu
pra relației organice din
tre dezvoltare și dezarma
re. Fără o reducere a nive
lului fondurilor destinate 
înarmării nu este de con
ceput accelerarea procesu
lui dezvoltării economice.

România socialistă este 
profund intetesată ca in

F.Uiopa șl în rame să fie 
instaurat un d’mat de în
credere și largă cooperare, 
de securitate și pace, care 
să-i permită să-și concen
treze forțele și capacități
le creatoare în direcția 
dezvoltării sale economice 
și sociale, să conlucreze 
fructuos cu celelalte na
țiuni pentru progres, bu
năstare și civilizație. Ini
țiativele de pace ale se
cretarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt un 
corolar al multiplei sale 
activităiț depuse în slujba 
păcii, securității și colabo-

€
rării, a grijii față de des
tinele omenirii. Aceste i- 
nlțiative, care s-au bucurat 
și se bucură de 6 largă 
apreciere, vizează atît as
pectele militare șl politice 

. ale securității europene, cît 
și pe cele de ordin econo
mic, tehnico-științific și 
cultural-umanitare. In mod 
deosebit s-a impus atenției 
opiniei publice mondiale

poziția României socialis
te, exprimată de tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu, privind 
oprirea amplasării de noi 
rachete ntfcleare cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa, retragerea și distruge
rea celor existente, pentru 
înlăturarea completă a ar
melor nucleare de pe con
tinent.- De asemenea, de un 
ecou internațional deosebii 
s-au bucurat' inițiativele 
privind crea-ea unei zone 
denuclearizate în Balcani, 
transformarea acestei re
giuni într-o zonă a bunel o politică rațională de co- 
vecirtfiăți, lipsită de arme

nucleare ■ și baze militare 
străine.

Cu toate că viața inter
națională este grevată de 
numeroase probleme com
plicate, poporul român con
sideră că inițiativele de 
pace, exprimate prin vo
cea cea mai autorizată a 
președintelui N ic o 1 a e 
Ceaușescu, care au anga
jat cercuri politice tot mai 
largi și de diferite concep
ții, vor duce la negocieri 
efective, la dezarmare și 
în primul rînd la dezar
mare nucleară.

în acest context sînt re
lei ante cuvintele vibrantu
lui apel la rațiune, la e- 
liberarea omenirii de con
cepția absurdă a înarmă
rilor rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Me
sajul de Anui Nou: „Noi 
dorim să ‘ urăm ca Anul 
Nou să ducă la depășirea 
situației care s-a creat în 
Europa, să ajute la reali
zarea unor acorduri și în
țelegeri corespunztăoare 
pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor a proble
melor din Europa — dar și 
a altor conflicte din lume, 
să marcheze revenirea la

B CURSURI DE CALI
FICARE. In aceasta perioa
dă, cursurile, de calificare 
organizate de mina Petri la 
cuprind peste 200 de oa
meni ai muncii, care se 
pregătesc în . patru clase 
de mineri, două clase de 
electricieni și cîte o clasă 
de lăcătuși mașini extrac
ție și macaragii. în luna 
februarie, după cum ne 
informează tovarășa Maria 
Chelba se vor deschide al
te cursuri de calificare pen
tru mineri și fochiști.

B EXCURSIE. Oficiul ju
dețean de turism, filiala 
Petroșani, organizează în 
perioada 29 aprilie —, 12 
mai o interesantă excursie 
pe itinerariul București — 
Praga — Varșovia — Le
ningrad — Moscova — 
București. Transportul pe 
teritoriul celor patru țări 
socialiste se face cu trenul. 
Lucrătorii de la filiala Pe
troșani a O.J.T. anunță pe 
această cale că se primesc 
înscrieri la această excur
sie zilnic, la sediul filialei. 
(Gh. B.) ■■■/ - ■■.;'■ ;;\

■ IN PARING ȘI STRA
JA, la acest sfîrșit de săp- 
tămînă se prevăd condiții 
optime pentru practicarea 
turismului și sporturilor de 
iarnă. După cum ne-a in
format ieri tovarășa Auri
ca Voiculescu, meteorolog 
de serviciu la stația din 
Petroșani, barometrul in
dică vreme bună. Stratul 
de zăpadă a crescut 
Paring la 36 cm-iar 
Straja are aproxj'. -iv 
ceeași grosime. (VĂ)

laborare și destindere11.

Rubrică realizată de 
Viorel STKAUȚ
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La Petriia este necesară

este acela al canalizărilor, spunea șeful de secție Ia 
exprimîndu-și dorința de' cob Chiorean. De

• a se verifica și schimba 
tot ce este necorespunzător. 
„Avem multe cereri pentru

Calitate în efectuarea lucrărilor 
operativitate în toate intervențiile 

destinate gospodăririi orașului
Perimetrul activităților 

desfășurate în gospodărirea 
comunală și întreținerea 
fondului locativ contribuie 
nemijlocit, prin diversita
tea și calitatea lor, la con
tinua îmbunătățire a con
fortului social, la creșterea 
nivelului de bunăstare . și 
civilizație. Realizarea aces- 
tor obiective, cu ’ caracter 
permanent, presupune ma- . 
nifestarea spiritului de răs
pundere pentru fiecare lu- 

, crător din multele servicii 
ale acestui domeniu. Adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii dă la Exploatarea de 
gospodărie comunală și lo- 
eatlvă din Petriia s-â des
fășurat într-o astfel de no
tă de responsabilitate pen- 
tru Complexitatea servici- 
ilor către populație. '

Activitatea desfășurată 
de oamenii muncii de la 
E.G.C.L. Petriia este cu
prinsă în îndeplinirea, cu 
importante depășiri, a in
dicatorilor planului econo
mic din. 1983. Deși sarcini
le din gospodăria comuna
lă, s-au realizat în propor
ție de 129,7 la sută și ce
le de întreținere a fondului 
locativ cu 100,3 la sută, 
trebuie să observăm că, 

. 'îndeosebi din toamna anu
lui trecut, mulți cetățeni 
au sesizat fie încetineala 
cu care s-a intervenit, fie 
efectuarea unor lucrări de 
slabă calitate. Despre a- 

ceste aspecte au vorbit în 
cadrul adunării șeful de 
echipă Anghel Bunea, care 
arăta multele greutăți e- 

, ' xistente într-un sector cum

___ ______ _ _ _ aceea, 
analizîndu-ne în spirit cri
tic și autocritic activitatea, 

„___. în acest an trebuie să a-
a interveni operativ în di-.- cordăm o atenție priorita- 
ferite situații, spunea Pe- " * “................. '
tru Costina. Muncim după 
un plan operativ și cel tîr-

rii ordinii, disciplinei și ca" 
lității muncii**. Intr-adevăr 

JH r multele absențe nemotiva-
ziu "a doua zi nucleul nos- te și sancțiuni administra- 
tru de muncitori rezolvă 
defecțiunile. Probleme deo
sebite ne-au pus și ne vor 
pune subsolurile blocurilor 
și canalizările,< împreună 
cu centralele termice care

»

tive dovedesc necesitatea 
unei activități educative ) 
continue, organizată stib 1 
conducerea organizației de l 
partid, pentru ca fiecare / 
lucrător șă fie convins de i 
semnificația muncii lUi, I 
pentru a forma o atitudine i 
generală de receptivitate J 
față de cerințele locuito- • 
rilor dornici să trăiască în- J 
tr_un oraș bine îngrijit, ( 
bine gospodărit. „Să fim i 

_____ mult mai gospodari noi în. ? 
■mult simț de răspundere**. Șine, cei de la E.G.CX., J 

- spunea ing. Alexandru To- l
dor, directorul I.G.C.L. Pe
troșani. Pentru ca munca 
să fie mai eficientă și să 
putem acționa bine atunci 
cînd împrejurările o cer, 
trebuie acordată mai multă 
atenție calificării și polica
lificării pentru că numai 
în acest fel se pot pune în 
valoare toate rezervele e- 
x is tente".

Rezultatele înregistrate în 
anul 1983 de E.G.C.L. Pe
triia, bilanțul economico-fi- 
nanciar, sintetizează activi
tatea oamenilor muncii. 
Programul de măsuri a- 
probat în adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii trebuie să 
contribuie la sporirea cali
tății muncii, la cunoașterea 
operativă a realității și Ia 
intervenții eficiente pentru 
ca Petriia să fie nn oraș 
bine gospodărit cu respon
sabilitate cetățenească.

Tiberiu SPATARU

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii

trebuie revizuite cu mai

„Aproape în fiecare zi, 
mărturisea Adrian Popa, 
avem discuții cu asociați
ile de locatari și cu cetă
țenii nemulțumiți că nu 
au suficientă căldură și a- 
pă caldă. Și, într-adevăr, 
așa este: pentru noi, cei 
care lucrăm în centralele 
termice, produsul muncii 
este căldura și apa caldă. , 
Centralele sînt vechi, ca 
și rețelele, iar cărbunele 
nu are granulația cerută".

Intr_o atmosferă de răs
pundere pentru valoarea 
socială, cetățenească a mun
cii din cadrul E.G.C.L.-Pe
triia, vorbitorii au arătat 
că mai sînt jnulte rezerve 
îndeosebi în calitatea pres
tațiilor de servicii. „N-am 
fost, tot timpul operativi 
în intervențiile noastre,

rivesc o fotografie 
Ir' document; este i- 
’ maginea de odi

nioară a orașului meu 
natal — cu străzi înguste 
și case dărăpănate, în ca
re locuiau-minerii.

Privesc pe fereastră. 
Privesc contemplativ și-mi 
dau seama că este de-a 
dreptul uimitor cum s-a 
schimbat înfățișarea • a- 
cestor meleaguri. Locul 
cașelor insalubre l-au 
luat moderne blocuri cu

Aspect de muncă din cadru] noii fabricii de pii. 
ne din orașul Lupeni. Foto: Șt, NEMECSEK

II
I
I -
( siluete zvelte din beton 
) și sticlă, creonînd arhitec

tura noului ansamblu ci
vic al Bulevardului Vic
toriei și a cartierului 
„Straja".

Oamenii Vulcanului 
au cu ce se mîn- 
dri. Activitatea e- 

conomică, socială și edili- 
tar-gospodărească se ma
terializează în noi îm
pliniri, la cote superioare 
anilor precedenți. Zestrea 
economică a orașului es
te întregită de realiză

Il

(
I
(

4

rile întreprinderilor mi
niere Vulcan și Paroșeni, 
de cele ale V.E. Paro
șeni, Preparația Coroești, 
S.S.H. și întreprinderea 
de confecții Vulcan.

Comerțul este și el 
la nivelul exigen
țelor și cerințelor 

populației, prin punerea 
în circuitul desfacerii de . .
mărfuri a 15 noi unități zentind o 
comerciale cu profile de 
uz casnic, sport, textile, 
artizanat, produse alimen
tare etc. Numai magazi
nul alimentar „Unic", u- 
nul din cele mai mari și 
spațioase magazine uni
versale din Valea Jiului, 
are un volum de desfa
cere de peste 1 milion

niu mereu proaspăt și va
riat, pentru acei Ce scot ' 
cu bărbăție la lumină . 
diamantul - negru al pă- 
mîntului. '

frh acă luăm în consi- 1 [jJ derare că în ulti- ( 
mit ani au fost 

create noi locuri de mun- 
că, unde femeile au o I 
pondere însemnată, repre- , 

'. > treime, că u- 
nul din patru locuitori 1 
învață în modernele ins- | 
tituții școlare și preșco
lare de educație și învă- ' 
țămînt, — Liceul indus- I 
trial minier, avînd pon- . 
derea principală in ins
truirea de cadre — ne I 
dăm seama de pulsul u- i 
nai oraș mineresc me- ( 

lei. Tot în salba corner- reu tînăr, ne convingem , 
țului socialist vulcănean, odată mai mult de dragos- 
s-a integrat o nouă și 
modernă cantină restau
rant, deschisă pentru mi
neri, edificiu social si- de noi împliniri socialii, 
tuat pe Bulevardul Vie- te. 
tortei. Această cantină a- 
sigură servirea unui me-

tea locuitorilor față, de 
urbe, de realizările sem-

■ - . . ■ ■ ■ •• ,4£..; ■ • -■ - •

nificative, ale acestui timp

Pavel KOVACS, 
corespondent
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Întîlnire la casa pensionarilor
. La Casa pensionarilor din Lupeni a avut loc o 

întîlnire a membrilor comitetului pensionarilor cu to
varășul Ion Resiga — prim secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Lupeni. Pe baza informării pre
zentate de Victor Brașovean, președinte al casei pen
sionarilor, în cadrul întîlnirii s-au dezbătut rezultate
le activității desfășurate în anul 1983 de pensionarii 
din Lupeni și acțiunile propuse pentru anul 1984. 
S-a discutat mai ales despre modalitățile de intensi
ficare a participării pensionarilor la acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare a orașului.

în cadrul întîlnirii, primarul orașului, a prezentat 
perspectivele de dezvoltare a Ljipeniului, Pensionarii 
Otto Tomșa, Vasile Ocroglici, Mihai Garamsegî, Emil 
Nicoșră, Alexandru Nicola, Vaier Dan, Gheorghe An
dre' Ton Crețu, Mihai Kocsik, Maria Blaj, Maria 
Poh._ accentuat în dialogul lor. cu primarul orașului 
necesitatea ca pensionarii, toți Cetățenii cartierelor 
să participe mai concret la realizarea obiectivelor edi- 
litar-gospodăreșfi în cadrul reînoiril acestui vechi cen
tru minier al Văii Jiului.

Gabriela ANDRAȘ, 
corespondent
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Cu referire la articolul 
critic „Ca buturuga în 
drum", publicat în „Steagul 
roșu" 9683, Regionala C.F.R. 
Timișoara, în răspunsul tri. 
mis redacției, ne confirmă 
„că într-adevăr situația a- 
rătată este reală". în arti
col s-a criticat modul cum 
a fost rezolvată bariera 
din strada 23 August (unde 
unul din cei doi suporți a 
fost amplasat exact în 
mijlocul drumului), in con
textul amenajărilor necesa
re pentru circulația, în si
guranță, a populației din 
cele două părți ale orașului pietoni". De acord.

„Steagul ro$ii“ a criticat,
organele vizate răspund

ră). Din răspunsul amintit 
am reținut că lucrarea în 
ansamblu va fi definitivată 
pînă la 30 mai 1984. „In 
ceea ce privește numărul 
lor (al amenajărilor pentru 

peste 
. calea ferată — n.n.), aces
tea nu vor fi în plus decît 
cel mult una numai pentru 
pietoni la capătul străzilor, ■ 
Crișan, Morii și Mihai Vi
teazul". Am judecat mult 
această, formulare, dar nu ’ 
am putut-o înțelege și sim
țim nevoia de a fi ajutați

i t lor (al amenajărilor e
Situația e reală, dar cum trecerile de pietoni 

se rezolvă?
de conducere vizat susține ceastă desființare? Condi
că execuția lucrărilor 
dublare a liniei ferate Pe
troșani — Livezeni a „im
pus desființarea unor tre
ceri la nivel pentru vehi
cule rutiere cît și pentru 
- - - __ Dar
cît timp se va menține a-

^de țiile în care cetățenii ora
șului sînt nevoiți să trea
că în prezent peste calea 
ferată impun urgentarea a" 
cestor amenajări (inclusiv 
a reparațiilor devenite ne- tot de Regionala C.F.R. Ti- 
cesare la pasarela de la ga- mișoara. . ■peste calea ferată. Organul

mmstfmuuummmmmmmmmmmnmmmmwmmHumumuumwMUHmM.wmnnwmmmmmHUMuiuimm
. „Sîntem refuzați în con
tinuare cînd prezentăm 
sticle și borcane la alimen
tara din Iscroni, odată că 
nu au navete goale, altă
dată ne spun că nu mai au 
loc în magazie. Am în
cercat să lămuresc vînză- 
toarea amintind de artico
lele din presă și spunîn- 
du-i că nu doresc bani, ci 
marfă, dar nici nu am fost 
luat în seamă**. Am citat 
dintr-o scrisoare soșltă 
redacție.

Este regretabil că la 
limentara din Iscroni 
mai oferă pretexte 
tru asemenea sesizare. Dar, 
deși o cităm, nu o putem 
considera pe deplin justi
ficată și adevărată deoare
ce nu o semnează nimeni. 
Rugăm, totuși, Direcția co
mercială a municipiului 
s-o rețină.

într_o altă scrisoare, în
soțită de o Imagine, ne-a 
fost prezentat aspectul lo
cului din strada Cărbune--

lui — Petroșanj în care 
se afla un container pentru 
reziduuri, adică o cantita
te mare de reziduuri neri
dicate. Vă putem preciza, 
tovarășe Ion Ciur, că în

țele pentru porci sau iepuri de a li se pune la dispozi
ție un container pentru re
ziduuri.

Ce să-i mai spunem pe-

la

a. 
se 

pen-

de casă, sobe metalice u- 
zate, bucăți de beton și 
alte asemenea reziduuri din

tentuluj Florea N. Belciug 
din Petriia (blocul 53, sc. 
I, ap. 4 din cartierul 8 
Martie) căruia, cu referire 
la aceeași problemă — o 
defecțiune la instalația de - 
apă a locatarului de dea
supra sa —, asupra că
reia revine, i-am dat deja 
trei răspunsuri! în toate a- 
cestea am cerut E.G.C.L. 
Petriia să vă rezolve ne
cazul. Am înțeles din ulti
ma scrisoare că vecinul dv. 
a fost vizitat lă domiciliu 
de reprezentanți ai E.G.C.L., 
care au stabilii ce trebuie ; 
făcut, au promis că. revin ; 
a doua zi, dar n-au mai 
venit deloc. Pînă cînd to
varăși din conducerea 
E.G.C.L. Petriia?

gospodării, a căror trans
portare nu cade în sarci-

INTERVENIM 
la sesizarea dumneavoastră

urma unei acțiuni între
prinse de compartimentul 
de gospodărie comunală 
din cadrul E.G.C.L., gu
noiul respectiv a fost trans
portat, iar aspectul străzii 
s-a ameliorat. Notăm însă 
că în locul la care ne re
ferim și în altele din cu
prinsul părții de jos (vechi) 
a orașului, cetățeni (care 
ar trebui 
pun, deși 
mis, talaș

identificați) de
liu le este per- 
folosit în cote-

na E.G.C.L., ci în obliga
ția celor în cauză, pe chel
tuiala lor. Nu am înțeles 
însă de 
duurile, 
tainerul 
acestora .. . .. „ _r_
și credem că E.G.C.L. 
trebui să revină cu... con
tainerul necesar în strada 
Cărbunelui. Așteptăm, de 
asemenea, decizia aceleiași 
unități referitoare la soli-

. citarea cetățenilor din stra
da Dealului — Petroșani

ce, odată cu rezi- 
a dispărut și con- 
pentru depozitarea 
pînă la ridicare 

ar



FILME

Lucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate,

pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 19 (Ager- Unor atacuri-surpriză și al 

i fpres), — Primul ministru 
al Suediei, Olof Palme l-a 

f primit, joi, pe tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Româ
niei, care participă la lu
crările Conferinței pentru 
măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarma
re ce se desfășoară în ca
pitala suedeză.

Cu acest prilej, minis
trul de externe român a 
transmis primului minis
tru suedez un salut din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Mulțumind, primul mi
nistru a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune sentimente 
și urări.

De ambele părți a fost 
exprimată dorința dezvol
tării relațiilor româno-
șuedeze. Primul ministru
suedez a subliniat impor
tanța vizitei pe care 
trul de externe 
sale o va efectua 
rești.

creadă în posibilitatea re
luării unor tratative au
tentice.

Ministrul de externe ăl

izbucnirii războiului cons
tituie probleme de cea mai 
mare urgență, în acest mo- _______ ___

rment de tensiune politică ifctiîei,~Giulio’ Andretti, “â
și militară sporită, — ‘ ■ - —' ■
tria consideră nu 
dezirabilă, dar și

Aus_ 
numai 

absolut
exprimat dorința unei an
gajări serioase din partea 
tuturor participanților, pen-

necesară realizarea unul a- tru a se dovedi, astfel, că 
cord asupra uțiui^_ sistem elementele care unesc sta

tele europene sînt mai im
portante decît cele care le 
separă. în acest fel, con
ferința se poate dovedi 
fructuoasă și poate consti
tui un precedent pentru 
alte reuniuni și întruniri 
internaționale prevăzute de 
documentul de la Madrid.

Ministrul de externe î- 
talian a declarat, de ase-

*

al 
la

minis - 
țării 

Bucu-

19STOCKHOLM 
’gerpres). — Ministrul 
externe al Canadei, Allan 
MacEachen, a subliniat în 
cuvîntul său regretul pen
tru întreruperea negocie
rilor dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., precum și convin
gerea că dialogul perma
nent și căutarea construc
tivă a unor acorduri echi
tabile și verificabile de 
control al înarmărilor o- 
feră cele mai bune posibi
lități de a evita riscurile 
unui conflict militar.

în intervenția sa, minis
trul de externe al Austri
ei, Erwin Lane, a' subliniat 
că diminuarea pericolului

(A- 
de

cord asupra unui i 
coerent și cuprinzător de 
măsuri de încredere, care 
să fie semnificative din 
punct de vedere militar, 
obligatorii din punct de 
vedere politic, corespun
zător verificabile și apli
cabile la întreaga Europă.

„După părerea delegației 
-mele, a spus în cuvîntul 
său, ministrul de externe 
al Republicii Irlanda, Pe
ter Barry, dacă dorim ca menea, că este necesar eă 
această conferință să fie 
fructuoasă, să contribuie 
la edificarea securității și 
încrederii în Europa, tre
buie să dovedim dorința 
de a analiza în mod serios 
și detașat dimensiunile ac
tualei situații militare și a 
impasului politic din Eu
ropa, în scopul de a depăși 
împreună momentul difi
cil care ne amenință".

în discursul său, Ștefan 
Olszowski, ministrul de 
externe al R.P. Polone, 
și-a exprimat speranța că 
la Stockholm vor fi exami
nate măsuri eficiente pen
tru îmbunătățirea actua
lului climat din Europa.

Vorbitorul a subliniat că 
Polonia sprijină inițiati
vele privind crearea unei 
zone denuclearizate în nor
dul Europei, cuprinzînd 
regiunea Mării Baltice, 
este gata să ia parte 
discuții intermediare 
această problemă.

Referindu-se la tratati
vele sovieto-americane de 
la Geneva, el a subliniat 
că țara sa continuă să

se reia cit mai curînd po
sibil dialogul Est-Vest a- 
supra aspectelor esențiale 
ale securității și stabilită
ții, care ar servi interese
le tuturor.

Vorbitorul a 
trebuie să se 
în negocierile 
mare de amplele mișcări 
pentru pace din 
«Est — expresie 
gerii crescînde a 
leagă securitatea 
terea distructivă 
lelor militare.

reamintit că 
țină seama 
de dezar-

Vest și 
a respin- 
Iogicii ce 
de pu- 

a arsena-

ASASINAT
BEIRUT 19 (Agerpres). 

— După cum informează 
agențiile internaționale de 
presă, persoane necunoscu
te l-au asasinat în capita
la libaneză pe prof. Mal
colm Kerr, președintele U- 
niversității Americane din 
Beirut. ;

Asasinatul a fost con-
n

Duminică, 22 ianuarie
9,00
9,30

10,00
10,30
11,45
13,00

Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Muzică pentru toți. 
Viața satelor, (p.c.) 
Lumea copiilor. 
Album duminical, 
(p.c.) Din - sumar î 
Telex; Melodiile 
Bucureștilor; Dan
sul Ia români; Sub 
cupola circului; Pre
miere la „Album"; 
Cascadorii rîsului ; 
Flori din „Floarea 
din grădină"; în 
pași de dans; 14,30 

Desene animate; Sec
vența telespectato
rului; Hora Unirii 
— pcem TV; Tele- 

, sport. Fotbal ‘83,
Montaj retrospec
tiv ; Reportaj de 
scriitor; Tineri in
terpret lâureați ai 
concursurilor inter
naționale; Semnal; 
Refrene muzicale ; 
De dor și de voie 
bună. Melodii popu
lare; Povestiri din 
Pădurea Albă de 
nea. Muzică ușoară.

Și 
Și 
la 
în

damnat de primul ministru 
Shafic Al-Wazzan, de li
derul Partidului Socialist 
Progresist, Walid Joum- 
blatt, și de liderul mișcă
rii politico-militarc „Amal", 
Nabih Berri.

Asasinatul a fost reven
dicat de o organizație au
tointitulată „Islamic Jihad“.

18,00

18,30

18,50
19,00
19,20

19,50

Film serial! Viața
Iui Leonardo da 
Vinci, (c).
Micul ecran pentru 
cei mici.
1001 de seri.
Telejurnal, (p.c.) 
Ontecul și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria.
Film artistic. Pentru 
patrie, (c.)

21,30 Țară ’de baladă. Me
lodii populare.

22,00 Telejurnal, (p.c.) 
— Sport.

Luni, 23 ianuarie
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20(20

20,35
20,45

21,30

Actualitatea în eco
nomie.
A patriei cinstire.
Teatru TV. Unirea 
este puterea. Pre
mieră pe țară, (c.) 
La zi în 600 de se
cunde.
Tezaur folcloric.21,40

22,00 Telejurnal, (p.c.)
22,10 Pentru tine, țara 

mea! Muzică ușoa- 
■■■■'. ră. ■;

Convorbiri 
româno-franceze

cooperării 
in 
și 
e- 
pe

PARIS 19 — Trimisul
Agerpres, Constantin O- 
prică, transmite: Tovară
șul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, care efectuează o vi
zită în Franța, a avut 
o înUlnire cu Laurent Fa
bius, ministrul industriei și 
al cercetării științifice.

Vicepreședintele Consi
liului de Stat și ministrul 
francez au dat o aprecie
re pozitivă
dintre cele două țări 
domeniile industrial 
tehnico-ștlințific. S-au 
xaminat posibilitățile
care economiile României 
și Franței le oferă pentru 
adînclrea și diversificarea 
cooperării în viitor, îndeo
sebi în domeniile aviației 
automobilelor, electronicii, 
precum și în privința con
lucrării pe terțe piețe, 

în această perspectivă, 
ș-a stabilit ca la apropia
ta sesiune a Comisiei mix
te guvernamentale de co
operare 
țifică și 
franceză 
proiecte
mcniile menționate.

coope- 
dintre

Consi- 
întîlnît, 

Bernard 
direc-

economică, 
tehnică 

să se 
concrete

știin- 
româno- 
convină 

în do-

Ministrul francez al in
dustriei și cercetării a ți
nut să sublinieze că bu
nele relații dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Francois 
Mitterrand, îndelungatele 
raporturi dintre poporul 
român și pbporul francez 
constituie garanția dezvol- 
tății permanente a 
rării complexe 
Franța și România.

•k
Vicepreședintele 

liului de Stat s-a 
în aceeași zi, cu 
Ha nori, președinte
tor-general ai companiei 
„Renault", cu alți membri 
ai conducerii firmei. în 
cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej 
s-au examinat rezultatele 
obținute în cooperarea 
dintre compania „Renault" 
și industria românească 
de automobile, precum și 
posibilitățile de dezvoltare 
în viitor a relațiilor, bila
terale, pe baze reciproc ,a- 
vantajoase, în concordan
ță cu acordurile și progra
mele stabilite. ș-

Știri din țările socialiste
■ BERLIN. — în R.D. 

Germană se acordă o mare 
importanță reutiîizării în 
industrie a diferitelor re
ziduuri menajere și indus
triale ca materii prime 
pentru fabricarea diferi
telor produse. Pentru strîn- 
gerea lor s-a organizat o 
rețea de puncte de colec
tare, depozitare și trans
port, care va ajunge’ —la 
sfîrșitul cincinalului — la 
1 600 unități.

Eforturile depuse au în
ceput să aducă rezultate 
apreciabile în economia 
națională. Astfel, în secto
rul sticlăriei de menaj s-a 
ajuns ca jumătate din to
talul sticlelor care se vor 
produce în acest an în 
R.D.G. să fie fabricate din 
cioburi colectate. Aceasta 
permite realizarea unor 
importante economii de

nisip de cuarț și de ener
gie electrică.

■ BUDAPESTA. — 
Dezvoltarea- științei și teh
nicii a impus în R.P. Un
gară revizuirea unor pro
grame de studii pentru 
învățămîntul elementar și 
liceal,’ în sensul introduce
rii unor obiecte de stu
diu inexistente în trecutul 
apropiat. Astfel, ' înce- 
pînd cu anul școlar 1983— 
1984, în 760 licee și școli 
de specialitate au apărut 
mașini electronice de cal
cul cu ajutorul cărora e- 
levii își însușesc noțiunile 
elementare de calcul elec
tronic. în următoarea e- 
tapă, studiul privind cal
culul electronic va fi in
trodus și în școala 
nientară.

■ VIENTIANE. — 
Laos se depun eforturi

ele

în
sus-

ținute pentru 
programului de 
zare a adulților 
larizare a tuturor copiilor, 
în prezent, în școlile de 
cultură generală din a- 
eeastă țară învață aproxi
mativ 550 000 copii. ~ 
tru școlarizarea lor 
fost pregătite, într.un 
men relativ scurt, 
21 000 cadre didactice.

Se dezvoltă, de asemenea, 
rețeaua învățămîntului me
diu de specialitate și su
perior, în cadrul căruia 
învață astăzi aproximativ 
10 000 sțudenți și elevi.

în urma eforturilor de
puse pentru lichidarea ne- 
științei de carte, în pre
zent, aproximativ 98. la 
sută din populația adultă 
a absolvit școlile de alfa
betizare.

15,00
15,05
15,25
15,45

16,00

16,20

Marți, 24 ianuarie
Telex.
Clubul tineretului.
Viața școlii.
Țară românească, 
vatră strămoșească. 
Melodii populare.
Agrozootehnia pe 
înțelesul tuturor. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate.

iiiiifiiitiiiiiiiiiiiiuitiiiiiuiiiiiiiiui/iiiiiiiiiiiniimiuiiiifiii)

15,30

20,00
20,20

Emisiune în limba 
maghiară, (p.c.) 
Telejurnal. (p.c.) 
Actualitatea în eco
nomie.

20,35 A patriei cinstire.
21,00 Simboluri. Documen

tar. (c.)
21,15 Ți-am așternut co

vor de cîntece. Pro
gram de romanțe și 
melodii de neuitat.

PROGRAMUL Țy

21,45

22,30
22,45

Telejurnal, (p.c.)
Arc peste timp, (c.) 
E vie astăzi flacăra 
Unirii. Spectacol 
muzical-literar.
Teatru TV. Unirea 
este puterea, (c.) 
Telejurnal, (p.c.) 
Nestemate muzicale.

Miercuri, 25 ianuarie
15,00 Telex.
15,05 Reportaj ‘84., Numă

rătoarea inversă.
15,20 Dialogul orchestrelor.

21,50
22,00

15,00
15,05

15,25
15,50 

' 20,00
20,20

20,50

Telejurnal, (p.c.)
Dragi sini cîntece! e 
mele.

Joi, 26 ianuarie
Telex.
Anii noștri tineri, 
Muzică și poezie. 
Viața culturală.
Studioul tineretului.
Telejurnal, (p.c.)
O epocă, un condu
cător, o țară. Film 
(c.)
Bărbat viteaz al U- 
nej țări viteze. Spec-

. PETROȘANI — 7 No
iembrie: Femeia dispăru
tă; Unirea: Baloane de 
curcubeu; Parîngul: Yeti, 
omul zăpezilor.

LONEA: Drumul spre 
Rio.

ANINOASAj Și caii se 
împușcă, nu-1 așa? -'/■

VULCAN — Luceafă
rul: Adio, dar tâmîn cu 
tine.

LUPENI — Cultural « 
Căruța cu mere.

URICANI; Secretul ci- 
frului.

. TV.
Telex u
Politehnica TV-. 
Desene animate.

16,00

16,30

20,00

20,20

progra'

(parțial

in eco.

15,00
15,05
15,20
15,30 Viața culturală.
15,45 La volan.
15,55 Dialogul orchestre

lor.
Emisiune în limba 
germană.
închiderea 
inului.
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
nomie.

20,35 Cîntece pentru dum
neavoastră.

20.50 Cadran mondial*
21,15 Campionatele euro

pene de patinaj ar
tistic de la Buda
pesta (color) — re
zumat înregistrat.

2.1.50 Telejurnal (parțial 
color).

realizarea 
alfabeti- 

și de șco_ II111■11 lllllllllll II |||| ■<

Pen
au 

ter- ; 
peste

Mica publicitate
LEIB FRANCISC, tapi- 

țer, strada Aradului nr. 
32, stau la dispoziția popu
lației la brice oră din zi. 
(104)

VÎND casă str. Măgurii 
24 Petroșani, preț convena
bil, ocupabilă imediat. In
formații str, I. Creangă nr. 
2 Lonea. (116)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negru 
Gheorghe, eliberată, de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. (114)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popescu Car
men, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl declar 
nul. (115)

tacol literar-muzical. 
. ic.) '

21,40 Telejurnal, (p.c.)
22,00 Din toată inima, un 

cîntec.

15,00
15,05

15,20

15,30
15,50
16,00

20,30
20,50

21,05

21,30

22,20

Vineri, 27 ianuarie
Telex.
Să rezolvăm împre
ună. Matematică. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
India. Reportaj. 
La volan.
Emisiune în limba 

„ germană.
Telejurnal, (p.c.)
Actualitatea în eco
nomie. < \.
Concertul, (c.) 
Cadran mondial. 
România — 
Ceaușescu — Pace. 
Omul — măsura tu
turor lucrurilor. Do
cumentar. (c.) 
Floarea din grădină. 
Emisiune concurs. 
Telejurnal, (p.c.)

13.15 La sfîrșit de săptă- 
mînă (p.c.) Gala 
desenului animat; 
Șah; Muzica lui 
Ludwig van Beetho
ven...; Profesiunea 
de credință a unui 
medic; Telesport — 
Campionatele euro
pene de patinaj ar
tiști* de la Buda
pesta. Gala laureați- 
lor; Muppets.

16,20 împliniri și perspec
tive. Azi, județul Al

ba.
16,40 Ianuarie — cronica 

evenimentelor poli
tice.

19,00 Telejurnal, (p.c.) ■.
— Sport.

Ritm și melodie. " 
Teleenciclopedia.
Film serial. Frontul 
invizibil. Ultimul e- 
pisod. (c.) 
Bună seara, varie 
tățil

22,00 Telejurnal, (p.c.) 
— Sport.

22.15 Melodiile București
lor. Concert-specta- 
col. (c.)

19,20
19,30
20,10

21,00

Sîmbătă, 28 ianuarie
13,00 Telex.
13,05 Secvențe australie

ne,
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