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în lumina indicațiilor și orientărilor tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU ta recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 

ÎNTĂRIREA ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
factor hotărîtor în înfăptuirea 

programelor de dezvoltare 

economico-socială

Tovarășul N'icolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a plecat joi dimineața, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria,

Secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii este însoțit de 
tovarășii loan Totu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. 
Silviu Curticeanu, secre

tar al C.C. al P.C.R., de
alte persoane oficiale. .

Ceremonia plecării a’
avut loc la aeroportul Oto- 
peni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova- i 
rășa Elena Ceaușescu, au 
fost salutați de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, de 
alți tovarăși din conduce
rea partidului și statului.

La ora 9,05, aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre R.P, 
Bulgaria. '

Ceremonia sosirii

i

♦

Prin hotărîrile și do
cumentele adoptate, prin 
orientările și indicațiile 
cuprinse în magistrala 
cuvîntare a secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. a sta
bilit sarcini precise tu
turor sectoarelor vieții 
politice și economico- 
sociale. Complexitatea 
acestor sarcini, realiza
rea exemplară a planului 
pe acest an și întregul 
cincinal au pus încă o 
dată în- evidență însem
nătatea covîrșitoare pe

care p reprezintă munca 
organizatorică desfășu
rată de organele și orga
nizațiile de partid pen
tru mobilizarea comuniș
tilor, a tuturor oameni
lor muncii din toate do
meniile de activitate în 
vederea aplicării operati
ve a măsurilor concrete 
ce se impun, în funcție 
de realitățile specifice 
dintr-un sector, de activi-- 
tate sau altul, astfel ca 
programele stabilite de 
partid să fie înfăptuite 
exemplar.

Avem un partid puter
nic și unit, care numără

peste 3 370 000 de mem
bri — arătă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prac
tic, nu există sector, uni
tate / economico-socială 
în care să nu avem pu
ternice organizații de 
partid. Tot ceea ce am 
realizat este, fără îndo
ială, rodul activității cla
sei muncitoare, a între
gului. popor, dar și al 
muncii organizațiilor . de 
partid, a comuniștilor 
care își îndeplinesc în 
condiții tot mai bune mi
siunea lor de forță po'i- 
tică conducătoare.

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a sosit, joi dimineața, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, ia in
vitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria,

Noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se înscrie 
în suita largă a contacte
lor tradiționale, rodnice, 
româno-bulgare la nivel 
înalt, care au marcat, - de 
fiecare dată, momente de 
cea mai mare însemnătate

în. dezvoltarea - și î n țări ren 
continuă a colaborării fruc
tuoase, multilaterale, din
tre partidele, țările și po
poarele noastre. Din pri
mele momente, ea a fost 
marcată — ca și cele pre
cedente — de atmosfera 
de prietenie, înțelegere" și 
stimă reciprocă, de dorin
ța comună de a conferi 
dimensiuni tot mai ample 
și un conținut tot mai 
bogat raporturilor de con
lucrare dintre partidele,?» 
popoarele și Jările noastre.

Ora 9.45. Aeronava pre
zidențială românească ai 
terizează pe aeroportul din 
Sofia, care s-a pregătit să-i 
întîmpine cu cele mâi î- 
nalte onoruri pe solii po
porului român.

Aerogara este dominată 
de două mari portrete ale 
tovarășilor Nicolae

Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov, de drapelele de stat 1 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Este înscrisă — în lim
bile română și bulgară — 
calda urare : „Bine ați ve
nit pe pămîntul bulgar, 
dragi oaspeți — tovarășe 
Nicolae -Ceaușescu și tova
rășă Elena Ceaușescu !“.

Si rit prezenț i aici un 
mare număr de locuitori 
ai capitalei, care au ținut ' 
să confere acestei noi în- 
tîliiiri eu solii poporului 
român o atmosferă de a- 
leasă sărbătoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To- , 
dor 'Jivkov se îmbrățișea- i 
ză cu căldură, își string I 
mîinile cu prietenie, mani»!ț

(Continuare în pag. a 4-a) 1

începerea convorbirilor oficiale
la nivel înalt, care s-a do-

In Piața Victoriei din 
Petroșani peisajul urba
nistic a cunoscut în ulti
mul timp modificări pro
funde. Multe din vechile 
clădiri au dispărut. In . ..__ __ ...
locul lor au apărut, deo- a unui bar de zi. La me- 
camdată, doar fundațiile 
unor blocuri de locuințe 
moderne. încă de pe a- 
cum în această zonă se 
impune o clădire înaltă, 
care domină și atrage pri
virile .trecătorilor. Este 
blocul 119, o adevărată 
perlă arhitecturală din

un ansamblu de spații co
merciale. Aici, prin pro
iect, Se prevede înființa
rea unei moderne cantine 
restaurant cu linie de au
toservire, a unei crame și

? /XC UI IKie.l Wl UH1 u.n

ț ansamblul cartierului Pe- 
l troșani Nord.
J rul va fi
1 jurul blocului

______________

. Parte
rul va fi lărgit, în 

i incluzând

zanin va fi un restaurant 
modern, cu terasă exte
rioară peste parter și un 
ring de dans, precum șio 
braserie. Construcția aces
tei clădiri moderne, pe 
care nu întîmplător pro- 
ie.ctanții o consideră 
drept „una din cele mai 
reprezentative lucrări de 
investiții din municipiul 
Petroșani" a fost încredin
țată constructorilor din

cadrul brigăzii nr. 1 al 
întreprinderii de antre- i 
priză construcții Valea > 
Jiului a Trustului de cons- 
trucții Hunedoara, i

O a m e. n care )
au ridicat cărămidă cu \ 
cărămidă, etaj cu etaj zeci i 
de alte edificii impunătoa- ) 
re din municipiu. Mais- I 
trul principal Petre Cos- i 
ma, responsabilul acestui 1 
punct de lucru, era îngri- ț 
jorat că „față de grafic, i 

. Zticrdrile: aii ramas in ur- ' 
mă cu uri etaj". Pînă la \ 
.........\

(Continuare in pag. a 2-a) (

pehultimul etaj, materia-
Viorel STRĂUȚ

că actuala întîlnire — ca și i 
cele precedente — la nivel J 
înalt va impulsiona dez
voltarea tot mai susținută 
a relațiilor prietenești j 
dintre partidele, țările șț'ț 
popoarele noastre .

Cu această convingere, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor jivkov au început1 
schimburile de păreri, în 
probleme bilaterale și in
ternaționale de interes co- i 
muri.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au indicat ca organele de i 
resort din România șî'i 
Bulgaria să studieze și să ■ 
pregătească un acord de Ț 
colaborare și cooperare de : 
lungă durată, pînă în a-4 
nul 1990, iar pentru unele 1 
domenii pînă în anul 2000, ; 
care să asigure punerea ; 
largă în- valoare a posibi». 
lităților de care dispun ce
le două țări în domeniul 
promovării largi a colabo
rării și cooperării reciproc 
avantajoase.

Convorbirile se desfășoa- i 
l-ă într-o atmosferă de cal- ' 
dă prietenie, de înțelegere 
și stimă reciprocă.

Joi, 29 martie, au înce
put, la Praveț, convorbiri- , 
le oficiale între tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, secretar, 
general al Partidului Co
munist .Român, președin
tele Republiciii Socialiste 
România, și tovarășul To
dor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, mem
brii delegațiilor române și 
bulgare.

Tovarășul Todor Jivkov' 
a salutat cu căldură noua 
vizită de prietenie pe 
care, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o între
prind în Republica Popu
lară Bulgaria.

Totodată, tovarășul Todor 
Jivkov a exprimat satisfac
ția de a se reîntâlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și de a continua dialogul 
tradițional bulgaro-român

vedit a fi un factor deter
minant în întărirea perma
nentă a bunelor relații din
tre partidele, țările și po
poarele, noastre.

Tovarășul N î c o I a e 
Ceaușescu a adresat, în 
numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, vii mul
țumiri pentru invitația de 
a vizita Bulgaria, pentru 
căldura și ospitalitatea cu 
care au fost întîmpinați, 
subliniind că vede în a- 
ceasta o nouă și elocventă 
expresie a sentimentelor 1 
de profundă stimă ce și le 
nutresc reciproc popoare
le. noastre vecine și prie
tene. ■

De asemenea, tovarășul 
Nicolae CeaUșescu “Și-a ma
nifestat satisfacția de a se 
reîntilni cu tovarășul To
dor jivkov ,și de a avea 
împreună un nou schimb de 
păreri cu privire la arhpli- 

sficarea și aprofundarea, 
în continuare, a colaboră
rii rodnice româno-bulga
re. ;

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jiykov 
și-au afirmat încrederea

i
La întreprinderea minieră Lupeni

TÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE •
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Întreprinderea minieră 
Lupeni înregistrează la 
zi un minus de peste 17 000 
tone de cărbune cocsifica-

bil la producția fizică, mi
nus care a fost acunțulât 
în lunile februarie și mar
tie. Pentru neîneadrarea 
în indicatorii de calitate, 
colectivul acestei .. intre-

prinderi a fost penalizat. face mecanizat - și deci, nu 
luni, se poate interveni pentru 
acest alegerea sterilului la locu-

Extracția 
de la aceste 

sectoare nu se face pe pu
țul cu scliip și deci nu 
trece prin trommel-conca- 
sor. Dealtfel, prin insta
lația de presortare a căr
bunelui (trommei-concu- 
sor) nu trec debit 18(H) tone 
de cărbune (producția sec- 
toa celor 11 și VI). Pentru 
celelalte 5000 tone de

în cele aproape trei 
care au trecut din 
an,
de cărbune.

cu peste 47 000 tone , rile de muncă.
. Penalizările producției
provin din faptul că pro
centul de cenușă 
a fost, depășit, în 
cu 6,4 puncte, iar cei ' de

admis 
medie.

umiditate cu 0.2 puncte.
Cele mai mari penali

zări le înregistrează mi
nerii din sectoarele III și 
IV, sectoare la care tăie
rea cărbunelui în front se

Ghcorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru curățenie, ordine și frumos
Așa cum s-a hotârît, în cadrul intru- tiarelor, școlilor și celorlalte instituții, 

pînă la slirșitul acestei șăptămini se vor 
desfășuița in Petroșani și in toată Valea 
Jiului ample acțiuni gospodărești — edi
litare.

| nirii. de ieri- de la Consiliul popular mu-
I nicipal, la care au luat parte reprezen

tanții întreprinderilor, inclusiv ai celor 
de gospodărie comunala și loeativă, șan-

C E TÂ Ț E N I I
Participați cu toții, pe terenurile 

zonelor verzi, străzilor și incintelor, 
cenușei, repararea împrejmuirilor,

Oameni al muncii din întreprinderi șl instituții, tineri 

și vîrstnici, locuitori al Văii Jiului!
Participați cu toții la acțiunile de înfrumusețare a localităților în 

care munciți si trâiti!

I I 
I I 1 
I 
I 
1 
I 
t.

și zonele repartizate, Ia curățirea 
evacuarea reziduurilor strînSe și 
continuarea plantărilor. >~

i
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Producția viitoare este pregătita 
încă de pe acum de oameni harnici

Sectorul VI investiții de 
la I.M. Lonea s-a situat a- 
nul trecut pe un loc. frun
taș !n întrecerea socialis- _____, ___  _____
tă, reușind să realizeze nouă tehnologie de lucru: 
sarcinile de plan ~ 
cu aproape o jumătate de ' 
lună mai repede. Dintre 
lucrările executate, pune
rea în funcțiune a suitoru
lui colector din blocul VI 
prezintă o deosebită im
portanță pentru mina Lo
nea. Prin punerea în func
țiune a acestui suitor, în- 

:: treaga producție de. : căr
bune extras de la, aceas
tă. mină este evacuată pe 
fluxul principal de trans
port. Pentru acest an, co
lectivul sectorului ar« de 
executat lucrări multe șl 
de o- deosebită -importanță 
pentru producția viitoare 
a minei. A fost începută 
săparea și betonarea gale
riei principale de deschi
dere a orizontului 350 în
tre puțul orb nr. 12 și 
puțul orb nr. 11. Se lucrea
ză în prezent cu ’ două 
dintre cele mai bune bri
găzi din sector la această 
galerie. Brigada condusă 
de Carol Katona' a începui 
săparea acestei galerii de 
la puțul orb nr. 11 folosind 
procedeul clasic. De la

puțul orb pr. 12 a , început 
săparea. Și betonarea bri
gada condusă de Mihai 
Anton care folosește i.

anuale

A
întărirea rolului

cȘi-au realizat planul 
economic propriu
Prin acțiunile de muncă 

patriotică întreprinse, ti
nerii uteciști de la secția 
de transport Petroșani a 
Autobazei C.M.V.J. și-au 
realizat planul ecomomic 
propriu pe anul 1984 in 
valoare de 27 000 lei. Con
tribuții deosebite la acest 
succes au adus uteciștii 
Eugen Ionescu, Teodor 
Deaconu, Peter Lorincz, 
Ion Bogdan și Dumitru Dă- 
buleanu. (V; Beldie, co- 
refcp.) . ■

conducător al partiduluitorul central de aeraj din 
blocul III, între orizontu
rile 400 Și 5.10 și au fost 
terminate lucrările de lâ 
planul înclinat din acope
rișul stratului 3, care asi
gură aerajul corespunză
tor pentru abatajele fron
tale din stratul 3, blocul 
III.

Rezultate deosebite au 
aproape 

. i din
formația condusă de Du
mitru Costinaș care, lună 
de lună, și-au depășit sar
cinile de plan în medie cu 
35 ml. La bunele rezultate

(Urmare din pagina 1'
pentru tăierea sterilului și 
pentru montarea elemen
telor prefabricate din be
ton, este folosită combina 
CI-2, Mihai Anton și orta
cii săi s-au familiarizat re
pede cu nouă tehnologie de obținut în cele 
lucru, reușind în 14 
di-n luna ianuarie să

* lizeze o avansare de f i 
ml, iar în februarie 
ml. Această galerie 
re unește cele două 

.țuri. de la mina . Lonea 
care deschide 
de la . 350 va îi străpunsă 
în luna . septembrie. Tot
odată se lucrează intens 
la pregătirea unor noi 
pacități de producție 
orizontul 400. Au fost 
tacate lucrările de la 
leriile transversale de 
numerele de abataj 33, 
42, 64 și 
sfîrșitul 
ie să fie 
îfi cele 
care au trecut^din

. an, minerii sectorului 
investiții au străpuns sui-

zile : trei luni și minerii 
rea- I

I

feră la cerința ca activul, 
cadrele de partid să-și 
îndeplinească exemplar 
rolul important pe care 
îl au în buna organizare 

a și conducere a întregii 
activități politice și eco- 
nomico-sociale. Din per
spectiva acestor impera
tive, pentru creșterea 
rolului conducător al 
partidului, ridicarea la 
nivel superior a activi
tății organizatorice și de 
conducere,, tovarășul

Pornind de la această 
dominantă a vieții noas
tre, politice, secretarul 
general al partidului 
subliniat că ridicarea ro
lului conducător al parti
dului a constituit — și 
trebuie să constituie și 
în viitor — factorul ho- 
tărîtor pentru întreaga 
activitate de dezvoltare a 
țării, pentru ridicarea 
bunăstării generale a 
poporului. în acest sens, Nicolae Ceaușescu a pus 

complexitatea moi cerințe în fața acti- 
ple- 

subliriiat expres, 
că-

Mineri la tratament 
'< Comitetul sindicatului 
de la mina Dîlja se preo
cupă constant de trimite
rea oamenilor muncii la 
odihnă și tratament în di
ferite stațiuni din țară, 
în anul 1983 au fost tri
miși la tratament 138, iar 
la odihnă 127 de mineri, 
lăcătuși, electricieni, me
canici și alți oameni ai 
muncii din întreprindere, 
între aceștia s-au aflat 
Constantin Vîlceanu, Cons
tantin Borcilă, Luca Bra
tta, Constantin Arsenie, 
Aurel Țurcanu și alții. 
Sindicatul minei dispune 
in prezent și oferă solici- 
tanților bilete de trata
ment la Vatra Dornei, Va- 
ța, Căciulata, Slănic Mol
dova și alte stațiuni bal- 
neo-climaterice din țară. 
(Petru Găină, Petroșani)

ca-
pu- obținute de sectorul VI, în , 

primul trimestru, cînd au 
orizontul obținut 80 ml de lucrări 

.de deschideri, peste sarci
nile de plan se evidențiază 
brigăzile conduse de Tra
ian Bota. Ștefan Geangă 
și Gheorghe Halaszi pre
cum și electricienii Nico
lae Androne, Ion Galița, 
lăcătușii Nicolae Oros, Eu
gen Nagy, Traian ''Mari
nescu, Ion Florea, maiștri 
și celelalte cadre tehnico- 
inginerești conduse de 
sing. Ion Bțurdea, șeful 
sectorului VI investiții de 
la I.M. Lonea.

Și

ca
la
a- 

ga-
la

39,
la77 care pînă 

acestui an trebu- 
puse în funcțiune, 
aproape trei luni 

acest 
de

Gheorghe BOȚEA

La I. M. Lupeni

printre 
măsurilor stabilite, 
nara',' a 
necesitatea întăririi 
pacității și influenței, or
ganizațiilor de partid din 
întreprinderile care 
gură baza energetică și .......
de materii prime, acțio- nizatorice și educative ; 
nîndu-se cu - fermitate 
pentru înfăptuirea nea
bătută a prevederilor de 
plan. Realizarea acestei 
prevederi reclamă preo
cupări stăruitoare din 
partea organizațiilor de xemplară a programului

de dezvoltare economică 
și socială a patriei, a
tuturor sarcinilor stabili
te de partid.

Sînt cerințe pentru a 
căror înfăptuire exem
plară trebuie să acțione
ze cu stăruință organele

asi-

vului de partid, a tuturor 
comuniștilor, cerințe ce 
vizează creșterea conti
nuă a pregătirii lor pro
fesionale, științifice și 
politice ; perfecționarea 
activității politico-orga-

dezvoltarea puternică a 
democrației revoluționa
re muncitorești ; întări
rea legăturii cu masele, 
afirmarea spiritului revo
luționar; înfăptuirea e-

CALITATEA CĂRBUNELUI
| opfytâtewi de conțluitța jniK0i£ttâca\

(Urmare din pag. 1) rijului în subteran, la lo-
------ -------------------- curile de muncă unde este 

posibil acest lucru. Dar se. 
vede treaba că acest punct 
a rămas înscris doar în 
planul de măsuri, din mo
ment ce sectoarele I și V, 
care exploatează cărbune
le numai prin abataje ca
meră și cu susținere indi
viduală, au fost penalizate 
în lunile ianuarie și 
bruarie cu 8000 tone 
cărbune. încercînd să 
flăm cît steril a fost 
și depus pe poditură

cărbune extrase zilnic de 
mina Lupeni alegerea ste
rilului ar trebui făcută la 
locurile de muncă 
este posibil acest 
(abataje cameră și 
susținere individuală) 
prin claubajul de la 
prafață și din subteran. Și 
fiindcă tot veni vorba de 
claubaj, la mina Lupeni, 
acesta lipsește cu desăvâr
șire. Dacă pînă în acest 
an alegerea sterilului din 
cărbunele extras de 
rul IV se făcea în 
ran la orizontul 440 
banda A, dar acum 
abandonat total 
că, lunar, se alegeau la a- 
ceastă bandă cam 700 de 
vagoneți cu steril. Zilnic 
se prestau aici 12 posturi,: 
iar la puțul 1 Est 6 pos
turi pentru alegerea steri
lului- clin cărbunele extras 
pe acest puț. De la înce
putul anului 1984, la aces
te două puncte de claubaj 
nu s-a ales nici o tonă de 
steril.

în planul de măsuri în
tocmit pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
este prevăzut un punct a- 
nume pentru alegerea ste-

unde 
lucru 

cu 
și 

su

secto- 
subte- 

pe 
a fost 

cu toate

C E N A C L U
începînd din această săptămînă cenaclul literar 

î „Panait Istrati" își desfășoară întîlnirile, în prima 
I și ultima duminică din lună, începînd cu ora 9,30, 
i.în Sala artelor a Casei de cultură din Petroșani, 
i Această reorientare a programului facilitează pre- 
: zența condeierilor, liceeni și studenți din municipiul 
ț nostru. Duminică, vor citi Mircea Andraș (dramatur- 
| gie) și Constantin Cîmp'eanu (poezie). (ț Y;) ______ __

partid din sectoarele 
noastre miniere pentru 
întărirea continuă a rîn- 
durilof lor. prin primirea 
în partid a celor mai 
buni mineri și electro
mecanici, oameni de ba
ză de la fronturile de lu- ... .... ___ . ,________ ..
cru, prin intensificarea de partid, toți comuniș- 
muncii politico-educati- tii din Valea Jiului, con- 
Ve în sprijinul creșterii ferind astfel întregii lor 
continue a producției de activități organizatorice 
cărbune.

O altă sarcină de ma
ximă însemnătate subli
niată de secretarul ge
neral al partidului se re- partid.

-----

: și , politico-educative e- 
ficiență sporită în reali
zarea sarcinilor puse de

j

i 0 nouă perlă pe harta urbanistică a municipiului
(

fe- 
de 
a- 

ales •
, în

cele două luni la brigăzile 
din aceste sectoare, am 
avut surpriza să consta
tăm că numai brigada con
dusă de Dumitru Tămîrș, 
de la sectorul I, a fost re
tribuită pentru alegerea și 
depunerea pe poditură a 
800 mc de steril. Celelalte 
brigăzi nici n-au ales ste
rilul, nici n-au fost retri
buite pentru așa ceva.

Dacă nu se vor lua mă
suri severe pentru a reîn
cepe claubajul la 
două, puncte și nu 
stimulate brigăzile 
alegerea sterilului 
terân, penalizările 
crește în continuare chiar 
dacă producția va trece în 
întregime prin tfommel- 
concasor.

1 
ț_____________
V lele au fost ridicate cu 

o macara mai mică. „As
tăzi, cel tîrziu miine — 
ne-a spus maistrul ■— vom 
aduce de la Bărbăteni o 
altă macara, mai înaltă".

In pofida faptului că 
mai lipsesc din cînd în 

unele materiale sau 
1, ritmul de construc- 

fost bun. Maca
ragii Aurel Moise, Dumi
tru Carcalici, Aurel Stoi
ca, Elena Olteanu și Ele
na Andronache au muncit 
zi și noapte, în schimburi 
prelungite. Noaptea au 
fost aprovizionate cu ma
teriale toate formațiile de 
lucru eșalonate pe etaje. 
Dimineața zidarii efin for- 

Ion 
Miiitaru, Tudor Niță și 
Victor Pîrvu au materia
lele la îndemînă, aproape 
de locul de muncă. De 
cîteva zile li s-au alătu
rat și cei din formația lui 
loan Chirilă, pentru a fa
ce față volumului mare

(Urmare din pag. I)

I*
!

cînd i 
utilaje, 
fie a

!

i mafiile conduse de

*

de lucrări de comparti
mentare și tencuieli inte
rioare. Sînt prezenți la 
acest bloc meseriași de 
elită, cum sînt dulgherul 
Ioan David și sudorul 
loan Bădescu, betoniștii 
lui Francisc Adoc. Cei mai

goală. E vorba chibzuită a 
unui om care de mai bine 
de 30 de ani și-a trăit 
viața pe șantierele Văii 
.  i 
demonstrat întotdeauna 
j să-și
respecte cuvîntul dat. Pas 
cu pas, zi de zi, prin mm-

zic tovarășii săi din echi-
. pă. „Imediat după ce vom 
instala noua macara a că
rei cale, de rulare a și fost 
lărgită, ne-a spus mește- Jiului, a unui om care a 
rul Cosma, vom trece din C—-....i. A.
nou la lucrul pe două prin fapte că știe

______ schimburi și sîntem ho-
mulfi dintre aceștia se tărîți să lichidăm în scurt . . . .

— i—timp rămtner.ea în urmă“. ca acestor oameni în Pe-
Și știm că promisiunea troșani prinde contur o 
meșterului nu e vorbă

la

V
*

I 
i 
i
V

V
1

mindresc, pe bună drepta
te, că au lucrat și la cons
trucția magazinului uni
versal „Jiul", la extinderea 
și modernizarea Teatrului 
din Petroșani.

Despre înalta conștiin
ciozitate de care dau do
vadă constructorii blocului 
119 vorbesc, elocvent, 
chiar faptele lor. Cu o zi 
înainte sosise o autobeto- 
nieră aproape de sfirșitul 
programului de lucru. Oa
menii din echipa lui Adoc, 
respectiv Victor Cupceac, 
loan Sereșten și loan Bla- 
gu au rămas peste orele 
de program. „Cum ar fi 
fost să lăsăm betonul ne
turnat? Așa ceva nu se 
poate!" ne-a spus vetera
nul Adoc, Feri-baci, cum îi

nouă perlă arhitecturală.

cele 
vor fi 
pentru 

în sub- 
vor

5

Q CIFRE ROTUNDE. A- naștere cu numărul 
ceasta săptămînă prileju
iește un prim bilanț al 
bucuriilor din acest an a- 
le tinerilor din Valea noas
tră. Astfel, la ofițerul stă
rii civile din cadrul Con- (I.V.) 
siliuluj popular municipal 
a fost înregistrată cea 
de-a suta căsătorie, pose
sorii certificatului cu ci
fră rotundă sînt Ion Ba
dea, muncitor la Autobaza

C.M.V.J. și profesoara Ana lui cultural din localitate campania de recoltat 
Badea din Petroșani. între - - - - ...............
cei mai tineri cetățeni ai 
municipiului se •numără 
posesorul certificatului de

300, Thaliei se înscrie
Răzvan, fiul lui loan și drul amplelor .. __
Simona Carmen Necreală, . țări politico-ideplpgice și 

cultural-artistice,. dedica
te împlinirii unui secol 
de minerit și a 55 de ani 
de la eroicele lupte ale 
minerilor din Lupeni. (I.V.) 

S IDEE. Lucrătorii Cen
trului de fructe de pădu
re din Iscroni, au avut o 
idee fertilă — .într-o hală 
de lucru, folosită doar în

care trăiesc în această pe
rioadă și bucuria de , a ab
solvi Institutul de mine.

P TEATRU. Astă-seară, 
începînd de Ia ora 18,30, 
două colective artistice . 
ale Teatrului , muncitoresc 
„Ana Cofda" din Lupeni 
vor pUne în scena Palatu-

■ CURSURI DE CALI
FICARE. începînd cu data 
de 2 aprilie, la mina Lu
peni va funcționa un curs 
de calificare pentru mese
ria de miner, care va cu
prinde un număr de 40 
cursanți. în perspectivă, 
tot la această: întreprinde-

a crările de plombare 
au gropilor ivite în timpulde fructelor de pădure 

___ __ _ __________ și amenajat o ciupercărie. Mi- iernii pe carosabil. (V.S.) 
.Sentința" de Ion Neagu. celium să fie că ciupercile ‘

apar ca după ploaie... arti
ficială. (I.V.)

Bâ MODERNIZĂRI de 
DRUMURI. în cartierul 
Aeroport din Petroșani au 
început lucrări de moder
nizare a drumurilor. Pe 
DN 66, între complexele 
comerciale Parîngul și U- 
nirea s-au efectuat lu
crări de lărgire a carosabi
lului, de la două, la pa
tru benzi de circulație. 
Concomitent -continuă lu-

piesele „Reîntîlnirea" 
Radu F. Alexandru

„Reîntîlnirea" cu iubitorii 
în ca- 
manifes-

M o SAPTAMÎNA de... 
două săptâmîni. La rubri
ca „Sărbătoritul săptămî- 
nii" de la mina Bărbăteni 
erau felicitați minerul șef 
de schimb Ion Racoți (în 
4 martie) și Alexandrii Che- 
laru (în 1 martie), numai 
că noi am văzut afișul îri 
20 martie, ceea ce înseam
nă că la mina Bărbăteni 
nu mai există sărbătoritul 
săptămînii, ci... sărbători
tul lunii., sau o săptămînă 
are două săptămîni? (Gh. S.)

I
I

re se Va deschide și 
curs de sudori, cu 35 
cursanți. (G.B.)

Rubrică realizată de
Gheorghe SPÎNU

i‘ •")
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Atenți . la procesul complex al vieții sociale, 
cititorii ziarului nostru nu rămîn indiferenți în fa
ța diversității aspectelor întîlnite, informîndu-no a- 
tît despre faptele pozitive, cît și despre neîmplinit!. 
In scrisorile primite la redacție deslușim dorința 
oamenilor muncii de a trăi și munci' într-un oraș 
frumos și bine gospodărit, participînd activ la lu
crările specifice de primăvară. Incepînd de astăzi 
această pagină a ziarului nostru se află la dispozi
ția dumneavoastră, a tuturor cetățenilor din muni
cipiu, putîndu-vă exprima atitudinea în scopul 
perfecționării vieții socialo, a relațiilor interumane 
din toate domeniile de activitate. Cu responsabili
tate cetățenească, în spiritul eticii și al echității 
socialiste, scrisorile și sesizările oamenilor muncii 
constituie un mijloc de a participa efectiv la buna 
funcționare a mecanismului social.

.t.

f I

s
I

f

Vă sugerăm

Tarifele 
în autobuze

mer-
de-

-Am călătorit recent 
cil autobuzul 31 HD 1625 
de la capătul de linie 
Lonea pînă la comple
xul comercial din car
tierul 8 Martie — Pe
trila. Am cerut pentru 
această distanță un bi
let de 1,50 lei. Taxatoa
rea m-a „lămurit", spu- 
nînd că biletele de 1,50 
lei sînt pînă la stația 
de la Consiliul popular 
Petrila, reținîndu-mi 
2,50 lei. Văzînd că al
tor călători, care 
geau mai departe
cît mine, adică la mina 
Petrila, li s-au dat bile
te de 1,50 lei, am între
bat de ce se procedea
ză așa ? Drept răspuns 
taxatoarea m-a : repezit, 
refuzînd să-mi arate ta
rifele. Asemenea situa
ții neplăcute ar putea 
fi evitate prin simpla 
afișare, în toate autobu
zele de pe această li
nie, ori prezentarea la 
solicitare, a tarifelor 
stabilite în raport cu 
distanțele dintre stațiile 
la care urcă și coboară 
călătorii.

Elena BUTNARU, 
Petrila

Prin muncă patriotică
în ziua de 18 martie a.c. 

locatarii blocurilor 2 și 3 
din Aleea Trandafirilor, 
în frunte cu responsabilii 
de bloc și de scări au tre
cut la curățirea rigolelor 
și a Zonelor verzi aparți
nătoare. în cel mai scurt 
timp rondurile pentru flori 
vor fi săpate și aranjate 
de pionieri, uteciști, mi
neri pensionari și gospodi
ne, prin muncă patriotică. 

; îi amintim doar pe cîțiva 
dintre partlcipanții cei

mai activi Ia acțiunile ca
re au avut deja loc; Mir
cea Cenușă, Tereza Faze- 
kaș, Valentina și Iulius 
Petrescu, Laszlo Tokacs, 
Dina Zero, Dorina Șăndru, 
Gheorghe Olaru, Ton Popa, 
Francisc Ar-czț Ștefan Pas- 
cu, Ion Miclea. S-au re
marcat, de asemenea, pio
nierii Mihaela Căpraru, 
Claudiu și Ana Șelaru, E- 
rica Imling, Doina Debrec- 
zeni, Corin Ivașcu și alții.

Petru GĂINĂ, ,
Petroșani

Instantaneu din cadrul unității nr. 23 legume 
fructe din Uricani a C.P.VXL.F.

Expoziție 
culinară 

cu vînzare
Sîmbătă, 31 martie

a.c., I.C.S.A.—A.P. Pe
troșani organizează, la 
restaurantul „Transil
vania" din Petrila, o I 
expoziție de preparate | 
culinare cu vînzare. Bu- | 
cătăriile restaurantelor I 
„Transilvania" și „Cot- | 
nări“ din localitate, îm- | 
preună cu laboratorul I 
de preparate reci' din I 
Petroșani, vor expune 
o gamă bogată de pre
parate și semiprepara- 
te tip „Gospodina" din 
pește. Laboratorul 
de cofetărie și patiserie 
din Petrila va fi pre
zent, de asemenea, . .în , 
expoziție cu o bogată j 
paletă de dulciuri. , |

SB8

Participare activă
curățirea spațiilor 
a străzilor și aleilor, 
schimbat înfățișarea 
cestei zone. Dintre

Acțiunile de înfrumu
sețare și curățenie ce se 
întreprind în fiecare pri
măvară sînt puternic spri
jinite de elevii Liceului 
industrial minier din Pe
troșani. -însuflețiți de do
rința de a da localității în 
care învață o notă bună în 
ceea ce privește ordinea 
și curățenia, elevii liceu
lui s-au constituit într-un 
mare detașament al hăr
niciei, participînd în ulti
ma perioadă la mai multe 
acțiuni gospodărești în zo
na de la complexul co
mercial Hermes pînă Ia 
stradă Slătinioara. Prin

verzi, 
ei au 
. a- 
sutele 

de elevi przenți pe 'șantie
rul edilitar-gospodăresc, 
am notat pe Aurora Oprea, 
Lenuța Vlăduț, Camelia 
Cruceru, Geanina ■ Mitite-; 
lu, Claudia Ionașcu, A- 
driana Șchiopu, Claudiu 
Nagy, Hanelore Schmidt.- 
îndrumarea noastră a fost 
asigurată de tovarășii prof. 
Anton Popescu, director 
adjunct și prof. Atena' Vlă- 
duceanu. ’

Melania MUNTEANU, 
elevă

Scrisori sosite la redacție
t -■ ' - I-.-.'.'----. : ■-f!: .

Cum se repară, uneori,
-lo- 
ce 

nr. 
de

Unltate apreciată 
de cumpărători

Marea majoritate a 
cuitorilor din Lonea 
trec pragul alimentarei 
31 au numai cuvinte
laudă Ia adresa colectivu
lui acestei unități. De la o 
aprovizionare ritmică și 
abundentă cu produse a- 
limentare, la servirea e- 
xemplară, la ordinea, cu
rățenia, reclama, expune
rea și prezentarea moder
nă, atractivă, sînt aspecte 
ce caracterizează . munca, 
competența și priceperea 
colectivului condus de 
Marta și Dumitru Lulache, 
a vînzătoarelor Silvia Dră
guț, Elena Opriș, Zoriră- 
Leac, Ecaterina Balea, Ma
ria Diodui. Colectivul își 
realizează sarcinile de plan 
revenind numai în acest an 
fiecărei vînzătoare să des
facă produse în valoare 
de peste un milion de lei. 
De asemenea, gestionarii 
unității sînt des văzuți la 
tejghea la cîntar, exemplu _ 
demn de urmat; Conduce
rea orașului Petrila, directo
rul I.C.S.A.—A.P. apreciază 
că unitatea 31 alimentara din 
Lonea se numără printre 
unitățile fruntașe, model 
ale orașului și întreprin
derii comerciale. (T. Moldo
van) ■ ’ ' ; ■Alimentația rațională a sugarului

Laptele uman este aii-Laptele uman este aii- industrializate. Se recurge 
mentul ideal pentru nu- destul de frecvent (și fără 
triția sugarului deoarece o explicație convingătoare) 
are o compoziție echili- la alimentația a.—
brată îri proteine, glucide, cu lapte de vacă sau
lipide, vitamine, minerale, 
apă, permjțînd o absorbție 
și o digestie optimă, fe
rind copilul de tulburări 
digestive. Este perfect ste
ril (în cazul în care mama 
este sănătoasă), conferind 
sugarului protecția față 
de majoritatea îmbolnăvi
rilor produse de laptele de 
vacă sau laptele praf, păs
trat ori preparat în condi
ții necorespunzătoare, pre
cum și față de bolile con
tagioase.

Un alt avantaj major al 
alimentației cu lapte de 
mamă îl reprezintă sim
plitatea acestui mod de 

’ hrănire. Pe lingă avanta
jele nutriționale și efectele 
antiinfecțioase, alimenta
ția la sîn are și efecte de 
„atașare" a sugarului de 
mamă.

Cu toate acestea. în ulti
mii ani s-a observat o scă
dere a sugarilor alimentați 
la sîn, în special în țările

trițla sugarului
are o <

tă laptele de vacă, , 
preparatele din lapte 
vacă, intoleranța la aces
tea manifestîndu-se cu 
vărsături, refuzul alimen
tației, scaune diareice, u-, 
rieori conducînd la agra
varea’ rapidă a stării de 
sănătate. Alimentația- arti
ficială (cu lapte de vacă 
sau preparate din lapte de

artificială
cu. 

preparate din lapte de Vacă.
în principiu, laptele de. 

vacă nemodificat prezintă 
mai multe dezavantaje fa
ță de laptele de mamă : 
conține prea puține gluci-
umumurnmMmHUfHrMrmmHMUmmmMrmrftnuumt»

Sfatul medicului
umntmrmummutmmHJutmnnmuțuuumuHMWfftirti 

vacă) este recomandată nu
mai în anumite situații 
speciale : boli acute și 
grave la mame care se pot 
transmite noului-născut ; 
secreție lactată insuficien
tă sau absentă la mamă

Deoarece, începînd 
luna a patra de viață 
sugarului, 
mă devine 
recomandă

. progresivă 
Primul aliment nou intro
dus în alimentația suga
rului va fi sucul de fruc-

de și prea multe proteine 
(într-o proporție puțin fa
vorabilă Unei absorbții oo- 
time) etc. Cu toate încer
cările de corectare a aces
tor dezavantaje (diluarea 
laptelui, zahararea lui, îm
bogățirea cu vitamine și 
principii energetice etc.), 
valoarea biologică și calo
rică a laptelui de vacă nu 

a 
Mai;

greu- 
nou- 
nor-

atinge in final pe cea 
laptelui de mamă.
mult, prematurii cu 
tate mică și uneori 
născuții cu greutate 
mală la naștere nu supor

televizoarele ?
Din Dîlja, pensionarul 

Iosif Pentek, ne scrie: „Am 
avut televizorul defect, 
în ziua de 17 februarie 
a.c. l-am adus din Dîlja 
la unitatea de depanare 
nr. 46 a Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din' 
Petroșani. Depanatorul 
Suciu i-a înlocuit o rezis-' 
tență, reparație pentru ca
re am plătit 107 lei, Nu mi 
s-a eliberat chitanță, cum 
știu că trebuia și se obiș
nuiește. A doua zi am 
transportat televizorul a-; 
casă și l-im pus în priză, 
A funcționat cel mult 20 
de minute, după care s-a 
stins. în; ziua de 23 -• fe
bruarie am făcut alți 6 
km de la Dîlja la același 
atelier din Petroșani. De 
data aceasta reparația a 
costat 301 lei. Bucuros oâ 
voi avea televizorul bun, 
am făcut calea întoarsă ia 
Dîlja și l-am pus în priză. 
Imaginea a fost un timp

bună, dar sonorul nu a 
mers deloc. Apoi s-a dere
glat și imaginea. Alți ki
lometri, alte discuții la a- 
telierul cooperativei, din 
care am reținut că trebuia 
să plătesc separat repara- ■ 
rea sonorului și că să 

..caut lampa PCL 86. Oare 
de ce nu mi s-au spus a- 
eestea cînd am plătit cei 
408 lei ? Și așa eu nu cu-. 
noșteam reparațiile de ca
re televizorul avea nevo
ie. Nu mai făceam , atîtea 
drumuri de la Dîlja . Ia 
Petroșani și înapoi.,, .

în fine, mî-p fost repa
rat și sonorul printr-o 
simplă lipitură făcută la 
atelierul de depanare din 
cartierul Aeroport al ace
leiași cooperative, pentru , 
care am plătit doar 95 de 
lei". ' .

Și televizorul pensiona- ; 
rului Iosif Pentek func- . 
ționează, in sfîrșit, nor
mal. Dar cu ce preț ? (T. V.)<

Se fac economii de energie, dar..■ ■■
va mai scurtă, nu ar arde 
opt becuri cu vaporii ; de 
mercur. Oare nu s-ar pu
tea să se rărească aceste 
becuri (dacă altele ' nu! 
sînt) și să se monteze în 
zona din Braia cîteva pen
tru a o ilumina cît de cît?. 
Aceeași situație poate fi 
întîlnită și în porții]nea de 
la I.F.A. Vîsco'za pînă în 
cartierul Viitorului. •

De ce oare nu sînt vă
zute de cine trebuie, aces
te zone întunecate 71

Rudolf IANOVETZ, i 
Lupeni

De mai bine de două 
luni, pe porțiunea de drum 
de la stația de autobuz din 
Braia — Lupeni pînă 
intersecția cu strada 
ringului, nu arde nici 
bec pe cei 10 stîlpi mon
tați pentru iluminatul pu
blic. Este vorba de o por
țiune de drum greu de 
parcurs odată cu ■ lăsarea 
serii și foarte aglomerată. 
Se fac economii și, deci, 
nu am zice nimic dacă de 
la intersecția amintită 
pînă în centrul vechi

ta
Pa
un

sau te (mere, citrice, piersici) 
de, sau morcovi. Se vor intro- ’ 

duce în continuare, la 4—5 
luni, supă dă; zarzavat îm
bogățită cu făinoase și ul
terior cu ulei vegetal, piu
re de legume (morcovi), 
mere rase, supă de carne 
degresată; la 6 luni: găl
benuș de ou; la 7 luni; 
iaurt etc. . Pentru o ali
mentație rațională, mamele 
vor trebui să întrețină le
gături strînse cu dispensa
rele de copii în vederea u- 

. nei corecte alimentații a 
sugarului. Alimentele su
garului trebuie preparate 
la domiciliu, folosindu-se 
produse de bună calitate. 
Se vor supraveghea condi
țiile de igienă și păstrare. 
La un an pot fi selectate 
alimente din mîncarea „u- 
șoară" a adultului.

Reșpectînd aceste prin,-' 
cipn de alimentație știin
țifică, rațională, dezvolta
rea sugarului se va nrodu- 
ce viguros, pe fondul unei 
stări de sănătate evidente.

eu 
a 

ma
se

laptele de 
insuficient, 

diversificarea 
a alimentației.

Dr. Traian RACILA, 
medic pediatru

Și 
al 

o'rașului, pe o porțiune ce-

RĂSPUNDEM
■ PETRU BUZA, Pe

troșani: La reducerea vîrs- 
tei de pensionare au drep
tul, potrivit prevederilor 
Legii nr. 3/!977 (art. 14 
punctul 4), persoanele care 
au lucrat’în grupa I cel 
puțin 15 ani, țar în grupa 
a II-a de muncă cel puțin 
20 de ani. După cum re
zultă din scrisoarea trimi
să, ați lucrat (dacă e așa 
cum spuneți) doar 18 în 
grupa a II-a.

® IOĂN MICII, Aninoa- 
sa ■ Din scrisoarea pe ați 
adresat-o redacției nu re-. 
zultă ce fei 
este fiica dv„ 
nedeterm.i nată. 
tă,. remizieră.

de: încadrată 
pe durată 

, ; -l-termina- 
De aserrie-

ClfBTORELOR
nea, spuneți că lucrează 
„la depozitul de cereale" 
de lingă garajul A.U.T.L, 
Nu cunoaștem existența a- 
cestei unități. Reveniți e- 
'eentual cu precizările ne
cesare.

■ UN GRUP DE LOCA
TARI, Petroșani : Asocia
ția de locatari dinecare fa
ceți parte trebpie să soli
cite contracost, E.dr.C.L. 
golirea și igienizarea sub
solului inundat. Lucrarea 
va fi executată în ordinea 
soiicităi ilor pe care Țe are 

, E.G.C.L. și în raport.
capacitatea

de 
disponibilă. 

Reziduurile vor fi trans
portate cirid va sosi moto
rina destinată acestui, scop.
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Vizita de prietenie a tovarășului
Ceremonia sosirii

'Urmare din pag. I)

festîndu-și deosebita satis
facție pentru această nouă 
întîlnire.

Tovarășul Todor Jivkov 
adresează, de asemenea, un 
călduros bun venit tovară
șei Elena Ceaușescu.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport, prezintă o- 
norul.

Sînt intonate imnurile 
de stat ale României și 

i Bulgariei.
După trecerea, în revistă 

a gărzii militare, tovarășul 
Todor Jivkov prezintă 
poi tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu

' nele oficiale bulgare veni- 
I te să-i salute la aeroport: 
‘ tovarășii Grișa Filipov, 
membru al Biroului Poli

tic al C.C. al P.C.B., pre- 
j ședințe al Consiliului de 
[Miniștri, alți conducători 
; de partid și /de stat bul
gari.

a-
Nicoîae 

tovarășei 
persoa-

,|
f

se aflau, 
ambasado- 
la

Gbeorghe Cioară, și 
sadorul Bulgariei Ia 
rești, Todor Stoicev 
rov.

Mulțimea prezentă 
roport face o entuziastă 
manifestație de caldă sim
patie solilor poporului ro
mân, ovaționează îndelung 
pentru oaspeții dragi, prie
tenia dintre țările, partide
le și popoarele noastre.

în încheierea 
niei, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu to
varășul Todor Jivkov, 
primit defilarea gărzii 
onoare.

In aclamațiile miilor de 
sofioți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul To
dor jivkov părăsesc ae
roportul, îndreptîndu-se 
spre Botevgrad.

Pe aeroport 
de asemenea, 
rul României Sofia, 

amba- 
Bucu- 
Tbdo-

pe ae-

ceremo- 
Nicoîae

Oaspeți ai orașului Botevgrad
La puțin timp după sosi- 

: rea pe pămîntul' Bulgariei 
’ prietene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

, Ceaușescu, însoțiți de to- 
ivarășul Todor Jivkov, au 
hfost oaspeții orașului Botev-' 
■grade

Ceremonia primirii ofi
ciale a avut loc în Piața 

(Eliberării din Botevgrad. 
.Miile de oameni aflați în 
j-acest perimetru central al 
ț orașului, ca și pe întregul 
’traseu străbătut pînă aici, 
.aclamă pe solii poporului 
(român, aplaudă pentru 
i prietenia dintre cele două 
/popoare, dintre partidele 
/șî țările noastre.

Veterani ai Partidului 
Comunist Bulgar adresea- 

, ză salutul lor revoluționar, 
(călduros tovarășului Nicolae 
E Ceaușescu și tovarășe: 
-Elena Ceaușescu. Un grup 
: de tineri, îmbrăeați în 
^frumoase costume naționa- 
- ie specifice acestei regiuni, 

- ’l-au invitat pe oaspeți să 
guste din pîine și din ploș- 
tile cuvin — simboluri 
ale rodniciei pămîntului, 
ale caldei ospitalități 
poporului bulgar.

în aplauzele 
tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au fost 
rugați să primească însem
nul de onoare, al 
orașului Botevgrad, ca o 
dovadă a stimei și prețui- 

i rii deosebite de care 
> bucură înalții oaspeți pe 

aceste meleaguri, a satis-

iit

a

lega- 
ve-

întîl-

facției unanime pentru 
cursul continuu ascendent 
al relațiilor româno-bul- 
gare, pentru prietenia, cu 
adînci rădăcini în istorie, 
de care sînt puternic 
te popoarele noastre 
cine. , ( . -

A avut loc apoi o
hire cu membrii Biroului 
Comitetului P.C. Bulgar și 
Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popu
lar al? sistemului de loca
lități Botevgrad, care reu
nește orașul propriu-zis și 
alte 15 centre.
' în numele tuturor locui
torilor, Dimităr Vasilev, 
primul secretar al Comi
tetului de partid al siste
mului de localități Botev
grad, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
călduros și cordial salut 
de bun venit, cele mai vii 
mulțumiri pentru onoarea 
ce le-a fost făcută prin 
această vizită, pentru fe
ricitul prilej de a le putea 
prezenta cîteva din reali
zările Și preocupările oa
menilor muncii din aceas
tă parte a Bulgariei,

Subliniind că în cronica 
orașului rămîne înscris ca

mulțimii, 
c o 1 a e
tovarășa un eveniment deosebit vi

zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la 15 septembrie 
1965, vorbitorul a relevat 
că poporul bulgar dă o 
înaltă prețuire prieteniei 
și colaborării cu poporul 
român. Amintind că Bo- 
tevgradul este înfrățit cu

se

Duminică, 1 aprilie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.-
9.30 De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți.
10.30
1.1,45
12.30

20,40

21,00

eco-

și-n

în

Viața satului.
Lumea copiilor.
Telefilmoteca » de 
ghiozdan. Arabela — 
episodul 5 (color). 
Album duminical.
Micul ecran pentru 
cei mici.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Sport. *
Cîntarea României
Telecinemateca. 
Dosarele ecranului:
Și ultimul s-a sfjr.șit,
(Premieră pe țară).

.21,35. Bijuterii muzicale.
— Sport,

Luni, 2 țiprilie
20,00 Telejurnal

21,50

20,20 .Actualitatea în
no mie.
Uniți in cuget 
simțiri.
Filmul românesc 
serial.
Un echipaj pentru 
Singapore.
Premieră TV.
Copiii, trăinicia 
milieî, vigoarea 
triei.

fa-
. pa-

22,00 Tezatir folcloric.
22,20 Telejurnal.

Marți, 3 aprilie
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului
15,20 Secvențe . ungare.
15,40 Viața școlii.
16,00 Agrozootehnia- 

înțelesul tuturor.. 
Desene .-mimate.' 
Telejurnal 
Actualitatea în eco
nomie. •••.’/■;

20,35,Să-naltă un cîntec.
20,45 Teatru TV.

20,00
20,20

t

oe

orașul Ploiești, el a eviden
țiat rodnicia schimbului 
de experiență și coopera
rea fructuoasă 
te pe acest plan, 
acestor relații la consoli
darea șj aprofundarea 
prieteniei româno-bulgare. ,____  __ ____ ,, ...

în încheierea întîlnirii. aceleași sentimente de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat calde 
felicitări comuniștilor, oa
menilor muncii din Botev
grad pentru realizările ob

lii vizita la Combinatul chimic 
din Botevgrad

în continuare a fost vi
zitat Combinatul chimic 
din Botevgrad, obiectiv re
prezentativ pentru nivelul 
de dezvoltare pe care, l-a 
atins industria țării prie
tene.

La intrarea în Combina
tul chimic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, to- 

■ varășul Todor Jivkov sînt 
salutați cu deosebită cor
dialitate, cu sentimente 
de aleasă prietenie de con
ducerea combinatului, de 
numeroși oameni ai mun
cii care-și desfășoară ac
tivitatea în această între- . 
prindere de frunte a Bul
gariei.

în numele lucrătorilor 
combinatului. directorul 
general Petko Dancev a 
exprimat sentimente de 
bucurie sinceră pentru o- 
noarea deosebită ce se fa
ce acestui harnic colectiv 
prin vizita oaspeților sti
mați și dragi din România 
socialistă frățească, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și tova
rășa Elena Ceaușescu, e- 
minent activist de partid 
și de stat, om de știință de 
renume mondial, a cărei 
operă se bucură de înaltă 
prețuire în lume.

A fost vizitată una din
tre cele mai noi secții ale 
combinatului — cea de 
prelucrare a maselor plas
tice — precum și o expo
ziție în cadrul căreia sînt 
prezentate toate produse
le realizate de combinat.

statornici- 
aportul

ținute și le-a urat succese .le mai alese sentimente de varășul Nicolae Ceaușescu 
tot mai mari în activitatea 
lor.

La plecare, atît în piața 
centrală, cît și pe arterele 
principale ale orașului, lo
cuitorii Botevgradului au 
ținut să salute din nou, cu

dragoste și stimă, pe tova
rășul Nicolae Ceauș eseu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe tovarășul Todor Jivkov.

în încheierea vizitei a 
avut loc oi convorbire în 
legătură cu preocupările 
actuale și de perspectivă 
ale combinatului, ale in
dustriei chimice bulgare în 
general

Conducătorul partidului 
și statului nostru a adre
sat felicitări pentru rezul- 

' i de 
colectivului 

Botev- 
Nicblae 

tovarășa

țațele obținute, urări 
noi succese 
combinatului din 
grad. Tovarășul 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au semnat 
apoi în cartea de onoare 
a combinatului.

înainte de a părăsi ora
șul Botevgrad, înalții oas
peți români au vizitat Com
binatul de produse ali
mentare, care asigură a- 
provizionarea cu semipre- 
parate și preparate culina
re a magazinelor și rețelei 
de cantine șî restaurante 
din localitate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu la Botev
grad se încheie într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm, manifestările de 
simpatie dînd expresie 
bucuriei locuitorilor ora
șului pentru întîlnirea cu 
solii poporului român, sa
tisfacției lor pentru noul 
dialog româno-bulgar la 
nivel înalt.

De la Botevgrad, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de to
varășul Todor Jivkov s-au 
îndreptat spre reședința ce 
le-a fost rezervată la Pra- 
vc*’' ■' veț, de tovarășul

Primire entuziasta în mijlocul 
locuitorilor din orașul Praveț
Joi după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul • Todor 
Jivkov, 
locul .celor ce trăiesc și re au ținut să salute 
muncesc în Praveț, loca- deosebită căldură, cu

stimă și prețuire, pe tova- f.’ ' ",
rășul Nicolae Ceaușescu și au semnat în 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul 
Todor Jivkov.

înalții oaspeți sînt invi
tați să guste din pîinea și 
sarea rodniciei și ospitali
tății acestor locuri.

în aplauzele celor pre
zenți se dă citire hotărîrii 
Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular, prin 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt de
clarați cetățeni de onoare 
ai orașului Praveț și li se 
înmînează „Cheia de aur" 
a localității.

în" numele localnicilor, 
tovarășul Dimităr Naide- 
nov, prim-se-cretar al Co
mitetului Praveț al P.C. 
Bulgar, adresează un căl
duros bun venit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Todor Jivkov, 
după Care îi invită să vizi
teze Complexul . cultural 
al orașului.

Oaspeții sînt rugați să 
viziteze mai întîi sala care 
găzduiește Muzeul de is
torie a Pravețului, a că- tecele și dansurile româ- 
rei atestare documentară 
datează din 1450.

O serie.de exponate pre
zintă momente din viața și 
activitatea tovarășului 
Todor Jivkov, care ș-a năs
cut în Praveț. Muzeul evi
dențiază, în același timp, 
drumul parcurs în 
anii socialismului de sa
tul Praveț pînă la orașul 
de astăzi.

La încheierea vizitei, to-

Dineu oferit

litațe înfrățită cu Scorni- 
ceștiul.

în Piața centrală s-a 
adunat un mare număr de 

s-au aflat în mij- locuitori ai Pravețului, 
și re au ținut să salute

Uneori imposibilul 
nu există 
de Virgil Stoenescu.

21,55 Videotecă internațio
nală (color).

22,20 Telejurnal.

Miercuri, 4 aprilie
15,00 Telex. ( :'
WwaiuuwwwmmnHIMmHmuutMmimmuinmfi

PROGRAMUL ȚV

ca-
cu

ce-

...Am fost șaispre- 
'■j: Zece.

Producție a Casei de 
filme Patru (color), 

22,05 Forum politico-ideo-
ÎOgiC. - Ș \ j 7

22,20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra

mului.

uiiiiiiuiuimniiiiiHiiiiiiiiiuiiHuiiHumiiiiiiHiiiiiiuwin.

15.05 Senegal.
15,15

15,30

azi.
■ Tara văzută de 

porteri.
Emisiune în limba 
maghiară.
Telejurnal- ■ ’ 
Actualitatea în 
no mie.

re-

eeo

Joi, 5 aprilie
15,30 Școli și tradiții.
15,45
16,20
20,00
20,20

20,30 O lege a vieții, a îm- 
, plinirii umane.

20,45 Film artistic.

20,35

Studioul . tineretului. 
Desene animate.
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie. ; >
Pagini muzicale de 
mare popularitate. 
Orizont tehnico-ști- 
ințific.

COLEGIUL DE REDACȚIE. Iosif BĂLAN. Io.au DCBEK, Dotiu GHETA, jon 
MUSTAȚA, Sitnion POP — redactor șil. Teodor RVSU — redactor șef adj 
Toma ȚÂȚARCA.

și tovarășa Elena Ceaușescu 
" i „Cartea de 

onoare" a muzeului.
în continuare, la Casa 

tineretului, care face parte 
din același complex, au 
fost prezentate înalților 
oaspeți cele mai noi reali, 
zărj ale fabricii de compu
tere din Praveț și ale acti
vității de programare în 
vederea unei cît mai largi 
utilizări a acestui echi
pament ultramodern. ,

In programul vizitei la 
Complexul cultural din 
Praveț: a fost înscris, de a- 
semenea, un spectacol fol
cloric oferit în onoarea î- 
nalților oaspeți.

La intrarea în sala de 
concerte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șî tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov au fost salutați cu 
deosebită căldură, cei pre- 
zenți aplaudînd îndelung, 
ovaționînd pentru priete
nia româno-bulgară.

Programul prezentat -de * 
ansamblul din Praveț a 
pus în valoare frumusețea 
cîntecului și dansului popu- '• 
Iar bulgar. Au fost viu a- 
plaudate, de asemenea, cîn-

nești.
La sfîrșitul spectacolu

lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit reali
zatorilor acestui reușit 
spectacol un coș cu flori.

Cei prezenți salută din 
nou cu căldură pe tovară- ■ 
știi Nicolae Ceaușescu șî 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
aclamă pentru prietenia 
româno-bulgară.

în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei EJena Ceaușescu 
de tovarășul

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
man, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte, 
joi, la Un dineu oficial o- 
ferit în onoarea lor, la Pra-, 

Todoi- 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

în timpul dineului ofi
cial, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială și 
prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova-

Todor Jivkov
•;w <_•••' <T" •" • ;7 •'

rășul Todor Jivkov au ros
tit toasturi, în care au ex
primat satisfacția pentru 
această nouă întîlnire tra
dițională care se desfășoa
ră în mod fructuos.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au toas
tat pentru dezvoltarea in 
continuare a prieteniei și 
colaborării dintre cele do
uă partide, țări și popoa
re, pentru noi succese în 
activitatea de construcție 
socialistă a popoarelor ro
mân și bulgar, pentru în
tărirea unității și conlucră
rii țărilor socialiste, pentru 
cauza păcii și socialismu
lui, a prieteniei și înțele
gerii. între toate popoarele 

-lumii. . ■■■■■’■

21,05 Film în serial (color).
Pădurea pierdută.
Producție a studioului 
cinematografic Bucu
rești.

21,50 Stop-cadru pe 
pamond.
Ritmuri tinerești. 
Telejurnal.

Vineri, 6 aprilie
Telex.
Agronomia TV.
Creatorul și epoca 
sa (color).
Emisiune în 
germană.
Desene animate.

Medalion teatral și 
cinematografic Cos- 
tache Antoniu.

22,20 Telejurnal.

ma-

22,05
22,20

15,00
15,05
15,30

15,50

Simbătă, 7 aprilie
13,30
13,35

Telex. /77
La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial color). 
Ziua sănătății.
Săptumîna politică.

limba

16,20
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie ' ?
Țara mea, ., mîndră 
grădină (color).
împliniri și perspec
tive.
Cadran mondial.

. 20,35

20,45

16.30
16,45
19,00 Telejurnal.

— Sport.
19.20 Teleenciclopedia.
19,50 Cascadorii rîsului. 
20,10 Film serial.

Un august în flăcări.
Episodul 2. Moartea 
unui diplomat. 3 

21,00 Cîntec de primăva- 
'■ ■■'/< ră (color).':
21.30 Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească.

22.20 Telejurnal.
— Sport.21,10

21,30 Telefilmoteca de aur. 22,30 Amintiri muzicale.
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