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La invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, ge
neralul Kenan Evren, 
șef de stat al Republi
cii Turcia, va efectua o 
vizită de stat în Româ
nia în perioada 14—18 
ianuarie 1982.

DE ZIUA TĂRII
Ziua Ta, iubită Românie, 
mii de piepturi cîntece se-adună 
suflet de mineri și pînă în cîmpie, 
trăinicie acest cor răsună.
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In Vale, azi, e zi de sărbătoare 
Paringul ne zîmbește fără nor 
încrederea în pulsul viu ne are 
și zarea se îmbracă-n tricolor.

Un an întreg ne-am dăruit puterea 
ca să trăim în adevăr și pace. 
Partidul călăuză e, și vrerea 
de-a fi mai bine-n plaiurile dace.

E cîntecul de-aleasă vrednicie 
in Valea noastră aspră, minerească 
s-aprindem toți, o roșie făclie 
și flacăra în veci să strălucească.

ț

In raportul muncitoresc 
al Văii Jiului, primul an 
al cincinalului s-a înscris 
cu fapte deosebite de mun
că, a căror cronică ziarul 
nostru a ținut-o zi de zi. 
La finele acestei perioade 
bogate în împliniri, pu
blicăm o sinteză a hărniciei 
și priceperii pe 
dezvoltării economice 
municipiului.
• Minerii, inginerii 

tehnicienii de la I.M. 
băteni au sărbătorit „i 
vans" îndeplinirea sarcini
lor anuale la producția fi
zică de cărbune. Evenimen
tul, consemnat în ultima zi 
a celei de-a doua decade a 
iunii decembrie, se concre
tiza in depășirea sarcinilor 
la zi cu 20 000 tone de căr
bune cocsificabil, precum 
și in realizarea în propor
ție de peste 19 Ia sută a 
valorii producției nete.
• Data de 25 decembrie 

a fost ziua în care 
portat îndeplinirea 
derilor la producția 
de cărbune peniru 
muncitorii, inginerii 
nicienii celui mai puternic 
colectiv de muncă din e- 
conomia Văii Jiului — mi
nerii de la Lupeni. Notăm 
din succesele acestui vred
nic și priceput colectiv, si
tuat permanent in avanpos
turile tehnicii miniere, con
secvent pruinolor al tehno
logiilor ihoderne ; peste 
35 000 de tone de cărbune 
cocsificabil extrase in plus 
față de prevederi, 251100 000 
lei depășire a valorii pro
ducției nete planificate prin 
reducerea cu 5 iei pe tonă 
a costurilor planificate, ex
tragerea din abataje dotate 
cu complexe mecanizate de 
susținere și tăiere a peste 
1 250 000 tone de cărbune 
cocsificabil.
• In urmă cu două zile 

un alt colectiv fruntaș, și 
tot un colectiv minier care 
extrage cărbune cocsifica-
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LAZAR filip
cu prim-vicepreședinte al comitetului executiv 
s^; al Consiliului popular municipal Petroșani 
pa-

so.

Ortaci, s-aprindem roșie făclia 
pentru lumină, pace, 
ca să visăm ferice-n 
in Ziua de iubire și

libertate 
România 
dreptate.

Poporul nos-' 
tru aniver
sează azi, 
profundă 
tisfacție
mîndrie 
triotică, gloriosul act de 
înaltă voință națională de 
de la 30 Decembrie 1947 
prin care a fost abolită 
monarhia și pentru pri
ma dată în existența mi
lenară a neamului nostru 
pe acest pămînt mioritic, 
a fost proclamată REPU
BLICA — stat liber, inde
pendent și de drept a- 
parținînd muncitorilor și 
țăranilor uniți într-o strîn- 
să alianță revoluționară 
sub faldurile steagului bi
ruitor al Partidului Co
munist Român. Sărbăto. 
rind REPUBLICA în cel 
de-al 34-lea an de glorioa
să existență, facem și de 
data aceasta bilanțul u- 
nor înfăptuiri fără pre
cedent ce s-au înscris cu 
litere de aur în luminoa
sa și bogata cronică a 
împlinirii destinului so
cialist al patriei, a înfăp
tuirii — sub conducerea 

V
partidului — acestui mâ-
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reț și cutezător vis al po
porului nostru.

Sărbătoarea Republicii, 
ne dă îndreptățit temei de 
a privi retrospectiv și cu 
mîndrie tați acești 34 de 
ani' de dinamică trăire a 
țării noastre, dar mai a- 
les ultimii șaisprezece ani 
ai construcției socialiste 
— cei mai fertili și mai 
bogați în înfăptuiri din 
întreaga istorie a patriei. 
Căci sub semnul însufle- 
țitor al orientărilor clar
văzătoare, revoluționare 
ale Congreselor IX, X și 
îndeosebi XI și XII 
ale partidului — purtînd 
strălucita amprentă a gîn- 
dirii științifice a genialu
lui conducător, inițiator 
și arhitect al politicii in
terne și externe a parti
dului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — România so. 
cialistă a făcut un mare 
salt în istorie, un adevă-

rat salt 
tativ pe 
planurile 
economic,
cial, științific 
și spiritual. 

Confîrmînd odată mai 
mult acest adevăr. în cu-, 
vîntarea la’ plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 
a.c„ secretarul - general 
al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. spunea: 
„în deceniul 1970—1980, 
în cincinalul 1976—1980, 
România a cunoscut o 
puternică dezvoltare e- 
conomico-socială. După 
cum se știe, producția in
dustrială a sporit în ulti
mul deceniu de aproape 
trei ori, iar cea agricolă 
de 1,6 ori. S-a realizat o 
puternică creștere a nive
lului de trai material si 
spiritual al poporului". 
Sărbătorim, așadar. în a- 
cest an gloriosul jubileu 
al patriei, trăind în adîn- 
cul inimilor mîndria pen
tru minunatele realizări 
socialiste, dar și pentru

'Continuare in pag a 2-a) J

Oameni din
La cumpăna dintre ani, moment de retrospec

tivă, să răsfoim cronica faptelor de muncă și viață 
ale Văii Jiului, în anul 1981, anul al 34-lea al Re
publicii, an care s-a dovedit a fi bogat in împliniri. 
Raportul muncitoresc consemnează performanțe deo
sebite pentru minerii din Bărbăteni care prelimina 
un plus de circa 20 000 tone de cărbune cocsificabil. 
Intre brigăzile care-și dispută intiietatea se numără 
cele conduse de. Ion Pintecan, Andone Grumăzescu, 
Sigismund Kovacs, Carol Marton, Pompei Tcmolea, 
Ion Nichita și Francisc Temeșvari. Purtătorul lor de 
cuvînt, Pompei Tornolea remarcă .

— Vrem să reînnoim succesul repurtat în 1980, 
locul I pe ramura minieră. Eforturile depuse pentru 
scoaterea la lumină a unor cantități sporite de căr
bune cocsificabil s-au conjugat armonios, 
an, cu preocuparea pentru omogenizarea

in acest 
formali

loan Dan BĂLAN
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■ PETROȘANI. In cins. 
tea aniversării a 34 de ani 
de la proclamarea 
blicii. la Oficiul de 
și telecomunicații a 
loc o seară literară
lată „Patria in Decembrie". 
Au participat, cu creații 
proprii, membrii cenaclu
lui literar „Mesagerul" și 
un numeros • public care a 
aplaudat valoroasele creații 
literare dedicate patriei.

■ In cadrul companiei 
de pompieri militari Petro
șani, cea d“-a 34-a aniver
sare a proclamării Repu
blicii a fost marcată prin- 
tr-o adunare festivă la ca
re au luat parte militarii 
în termen și cadrele de co

*
I

unilor de muncă, depășirea planului nemaifiind 
„apanaj" al unui număr restrîns de brigăzi.

Breasla mineritului are reprezentanți de frunte 
și la Lupeni, in sectorul IV, unul dintre cele mai 
mecanizate sectoare minieie din țară, iși exprima 
opinia cunoscutul șef de brigadă Teodor Boncalo.

— Anul care-si deapănă ultimele zile din calen
dar a fost fructuos pentru ortacii mei. Depășirea 
planului estimată pe mină la circa 40 000 de tone 
cărbune se reflectă în condițiile bune de muncă și 
viață, in veniturile tot mai mari obținute de mineri, 
in prețuirea de care ne bucurăm din partea condu
cerii de partid și dfe stat, a tovarășului secretar ge
neral, Nicolae Ceaușescu. In acest an, am trăit bu-

Ion VULPE

(Continuare in pag a 2-a>

mandă. In încheierea adu
nării. ostașii artiști 
tori au prezentat 
și cîntece dedicate 
și partidulu;

ama. 
versuri 
patriei

I

*

*

■ VULCAN. La 
pionierilor și șoimilor 
triei a avut loc în 
zile un recital de 
patriotică 
„Te cinstim, 
bită". Au participat 
și pionieri de lă școlile ge
nerale nr. 1, 3. 4, fi din lo
calitate. Tot în cinstea ani
versării Republicii aici a 
mai avut loc o expoziție 
de desene realizată de e- 
levi din școlile din locali
tate sub genericul „Pentru 
viața fericită, pentru 
pe pămînt".

Casa 
pa- 

ai este 
poezie 

sub genericul 
R 'publică iu- 

elevi

pace

■ PETRILA. Elevii 
Iii generale nr. 6 din 
trila au avut o întîlniv cu 
secreta ria tul Corn i te tu 1 ui
orășenesc de partid.. întîl- 
nire care s-a desfășurat sub 
genericul „Raportăm <ii 
mîndrie partidului". Tot in 
cinstea aniversării Repu
blicii, aici a avut loc, în 
cadrul clubului vacanței, 
o „masă rotundă" sub ge
nericul „România și lupta 
pentru pace". La Fabrica

ty o-
Pe-

(Contmuare in pag. a 2-a/

Teodor BONCALO, 
șef de brigadă 

I.M. Lupeni

Ilie AMORARlfEI, 
șef de brigadă 

I.M. lirica ni

Kalman GEZA, 
șef de brigadă 
I.M. Paroșeni

Gheorghe GII1CIOIU, 
sef de brigadă 

I.M. Dilja

Maria BUGNARIU, 
tricotoare,

I.T. Petroșani

Vasile VOICULESCU, 
lăcătuș

I.R.I.U.M. Petroșani

Nicolae BELGl N, 
maistru I.C.M.M.



2 S t

Anii noștri bogați în împliniri
(Urmare din pag. I)

imensul prestigiu pe ca
re România și l-a cîști- 
gat și-l cîștigă în lume 
prin politica sa înțeleap
tă și profund umanitară 
pusă în slujba destinde
rii internaționale, întăririi 
colaborării și înțelegerii 
între toate popoarele lu
mii, prin inițiativele sale 
de pace și dezarmare me
nite să ferească omenirea 
de ororile unui război 
termonuclear nimicitor.

La fel ca întreaga țară, 
în cel de-al 34-lea an al 
Republicii socialiste și 
Valea Jiului se prezintă 
încununată de relevante 
împliniri în domeniul e- 
eonomico-social și spiri
tual care-i confirmă ima
ginea unui puternic și 

.prosper centru muncito
resc. Au fost dezvoltate 
întreprinderile miniere, 
prin mecanizarea lucră
rilor din subteran cu vo
lum mare de muncă, s-a 
amplificat în acest scop 
construcția de mașini și 
utilaje miniere de ia 
I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P. 
S-au construit intreprin. 
deri și servicii ale unită
ții aparținătoare indus
triei ușoare — cu sarcini 
de producție interne și 
pentru export — cum sînt 
Fabrica de tricotaje Petro
șani și întreprinderea de 
confecții Vulcan unde 
s-au creat aproape 2000 
locuri de muncă pentru 
femei — soții și fiice ale 
minerilor. Bilanțul rea
lizărilor sociale din acest 
an consemnează în indus
tria alimentară punerea 
în funcțiune "a noii fa
brici de pîine de la Li- 
vezeni, a laboratorului de 
patiserie și dulciuri de 
la Petrila ; în domeniul 
sanitar darea în folosință 
a secției de recuperare

medicală de la Spitalul 
municipal Petroșani și a 
dispensarului medical Pe. 
troșani; în învățămînt 
cîte o școală cu 24 săli 
de clasă fiecare la Uri- 
cani și Lupeni ; un cine
matograf cu 350 locuri la 
Uricani, iar de cîteva zi
le telescaunul „Straja" 
Lupeni. Au fost date de 
asemenea, in folosință in 
acest an cantinele-complex 
de la Lupeni, Vulcan — 
Paroșeni și Petrila, sala 
de mese de la I.M. Vul
can — toate la un loc o- 
ferind posibilitatea de a 
servi masa unui număr 
de peste 20 000 de oa
meni ai muncii. Bilanțul 
realizărilor sociale ar fi 
incomplet dacă nu am a- 
răta că in anul 1981 s-au 
adăugat la fondul de lo
cuințe aproape 2000 de 
noi apartamente din care 
o bună parte se află în 
stadiul de finisare, in a- 
cest fel numărul aparta
mentelor construite în 
Valea Jiului din fonduri
le statului .se ridică la 
peste 40 000. Numai fon
durile alocate de Consiliul 
popular județean pentru 
Valea Jiului, în anul 1981, 
in vederea construcției 
de locuințe, obiective so- 
cial-culturale și gospodă- 
rești-edilitare se cifrează 
la peste 231 milioane lei.

Alături de locuințele 
construite pentru oamenii 
muncii, trebuie amintite 
noile spații comerciale în 
suprafață de 3000 mp. Dar 
cea mai mare realizare 
socială din acest an, în 
municipiul nostru, este 
finalizarea primei etape a 
programului de termofi- 
care a Văii Jiului, fiind 
puse in funcțiune magis
trala în lungime de peste 
17 km și 8 puncte termi
ce care au înlocuit tot a- 
tîtea centrale termice de 
cartiere, diminuînd astfel

substanțial factorii po- 
luanți ai Petroșaniului.

Privim cu optimism a- 
nul 1982 și viitorii ani 
ai cincinalului. Se contu. 
rează lucrările pentru ter- 
moficarea orașului Lu
peni și realizarea etapei 
a 11-a a programului de 
termofivare a Petroșaniu
lui. Este în fază de înce
pere finisajul și montajul 
utilajului la magazinul 
universal „Jiul" din Pe
troșani, care va avea o 
suprafață comercială de 
6550 mp și un complex 
de alimentație publică — 
obiectiv modern de care 
oamenii muncii din Va
lea Jiului vor beneficia 
incepind din primăvara a- 
nului 1982. Se mai contu
rează, de asemenea. Un a- 
bator modern și o mare 
fabrică de produse din 
carne ce se construiesc pe 
platforma industrială de 
la Livezeni și alte obiecti
ve,

Sînt împliniri prezente 
și de perspectivă ce dau 
măsura grijii deosebite pe 
care conducerea parti
dului și statului, personal 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o poartă mine
rilor, tuturor oamenilor 
muncii din Valea cărbune
lui. Iar drept răspuns la 
acesată grijă permanentă, 
oamenii muncii din mu
nicipiul nostru sînt hotă
rîți să înfăptuiască exem
plar hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea al partidu
lui, sarcinile actualului
cincinal, dînd* patriei tot 
mai mult cărbune pentru
înfăptuirea dezideratului
independenței energetice
și ridicarea României so
cialiste pe noi culmi 
progres și civilizație.

Astăzi, zi de glorioasă sărbătoare a națiunii noas
tre din spațiul mioritic al PATRIEI ! Gîndurile cele 
mai curate de nețărmurită dragoste izvorîte din a- 
dînci simțăminte patriotice, ce animă deopotrivă pe 
toți fiii acestei glii străbune, iar pe buze ne vibrează 
frenetic cuvinte de slavă, de venerare și înaltă cins
tire a PATRIEI. Asemenea sentimente, asemenea gîn. 
duri ne-au împărtășit în opiniile lor despre PATRIE, 
la cea de a 34-a aniversare, și cititorii pe care i-am 
avut interlocutori într-o anchetă pe această temă o- 
magială. Gînduri de muncă, de pace și prosperitate 
care la fiecare se identifică cu conștiința și voința u- 
nanimă de a face totul ca PATRIA să înflorească 
necontenit, să se înalțe măreață și liberă sub soarele 
păcii și socialismului.

ION NICHITA, miner 
I.M. Bărbăteni : Ca om al 
muncii care m-am numă
rat intre sutele de mii de 
participanți la marea de
monstrație pentru pace și 
dezarmare de la București, 
îmi îndrept un gînd de 
înaltă cinstire azi. în zi de 
mare sărbătoare a națiunii 
noastre, față de patrie, Re. 
publica Socialistă Româ
nia. Din adîncul inimii a- 
prob înțeleaptă și umanita
ra politică de pace a țării 
noastre al cărui strălucit 
promotor este conducăto
rul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politică 
ce se bucură de prețuire 
în întreaga lume pentru 
că numai în condiții de li
niște și înțelegere între 
oameni, de muncă pașnică,

omenirea poate beneficia 
de progres și prosperitate. 
Iată de ce acum. în prag 
de An Nou, urez Minerului 
de odoare al Văii Jiului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate 
și viață lungă spre binele 
patriei și fericirea popo
rului nostru.

Ințelegînd sensul major 
al politicii partidului și 
statului nostru, noi minerii 
de la Bărbăteni am susți
nut și vom susține această 
politică prin argumentul 
faptelor de muncă. Colec
tivul minei noastre a dat 
peste plan in acest an a- 
proape 20 000 tone de căr
bune cocsificabil, hotărîți 
fiind ca în 1982 să reedităm 
succesul.

T.C.H. : De 28 de ani mun
cesc pe șantierele Văii Jiu. 

"Uli. Cinci mi-am început 
munca de constructor în o- 
rașul Vulcan nu exista nici 
un bloc de locuințe. Ală
turi de ceilalți constructori, 
in anii rodnici ai Republi
cii, am făurit cu mîinile 
noastre mii de apartamen
te și alte construcții care 
fac mai bună și mai ferici
tă viața oamenilor. în pre. 
zent lucrăm cu brigada la 
noul magazin Universal 
din Petroșani. Pentru tot 
ceea ce.facem noi, și ne 
mîndrim cu ceea ce facem, 
este nevoie de pace, lată 
de ce ■ dorim să adresăm 
președintelui țării, tovară
șului Nicolae Ceausescu 
din toată inima un călduros 
să nc trăiți ani mulți și 
fericiți, in interesul pros
perității scumpei noastre 
patrii, în interesul păcii și 
colaborării, bunei înțele
geri între popoare. Avînd 
pace, avem pîine și o via
ță fericită, plină de bucu
rii. Vom face totul pentru 
a da - viață istoricelor do
cumente ale Congresului al 
Xll-lea al partidului spre 
binele și prosperitatea po
porului, a națiunii noastre 
socialiste.

piese c 
hotărîți 
re — p 
și de
— să s 
sporire; 
bune. / 
publicii 
rea de 
exempli 
văzute 
lui de-: 
al Parti 
mân.
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prestigi 
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Nicolai 
tar ge 
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categoi 
hotărît 
troni. 
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GHEORGHE NEAGOE, 
dulgher, șef de brigadă, 
șantierul 1 Petroșani al
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de mobilă din Petrila ele
vii și pionierii de la Școala 
generală nr. 6 au susținut 
un program artistic intitu
lat „Chiuiți cu avînt și 
spor pentru românesc po
por !".

B LUPENI. La între
prinderile miniere Lupeni, 
Bărbăteni, I.F.A. Vîscoza, in 
școli au avut loc în aceas
tă perioadă însuflețitoare 
manifestări omagiale de
dicate zilei Republicii, ma
nifestări care au fost pre
cedate de programe artisti
ce și cultural-educative. 
Tot cu acest prilej membrii 
biroului comitetului orășe
nesc de partid au avut în- 
tîlnire cu oamenii muncii 
din unitățile economice și 
elevi din școlile din locali, 
tale.

Stimta• •
Exprim convingerea in

timă, adeziunea unanimă 
a cercetătorilor de la 
C.C.S.M., față de presti
gioasa inițiativă de pace a 
României socialiste, care ex
primă grija părintească a 
președintelui Republicii fa
ță de toți fiii țării noastre, 
față de toții fiii acestui pă- 
mînt. Războiul este incom
patibil cu libertatea, cu 
pacea pe Terra, el pune în 
pericol însăși viața pe pă- 
mînt. Trebuie să spun că 
în prezent sînt alocate în 
scopuri militare fabuloase 
sume, lată un singur exem
plu — sumele destinate cer
cetării și proiectării de ar
me tot mai distrugătoare 
se ridică la 35 MILIARDE 
DOLARI, 20 la sută din 
numărul total de 500 000 
DE SAVANȚI ȘI INGI
NERI sînt angajați in ac
tivitatea de cercetare și 
proiectare în scopuri mili
tare. Fabricarea noilor ti
puri de arme cere tehnolo
gii superioare și metale ra
re — titan, vanadiu, crom 
etc, — din cele mai costi-

trebu'e sâ slujească omului!
siloare, a căror deturnare 
de la scopuri productive 
frînează dezvoltarea multor 
ramuri economice. Iată de 
ce noi, cercetătorii ne pro
nunțăm eu fermitate și mi
lităm ca aceste fabuloase 
sume să fie alocate dezvol
tării, să fie destinate feri
cirii omului și nu al dis
trugerii sale. Iată de ce a- 
lături de toți cercetătorii 
din România, alături de în. 
tregul popor, noi susținem, 
politica internă și externă 
a țării noastre. Este nece
sar, acum cînd nu este 
prea tîrziu, ca toți cercetă
torii de pe glob, toți oame
nii rare lucrează în dome
niul cercetărilor tehnice să 
facă front comun împotriva 
războiului, să-și dedice cer
cetările în slujba bunăstă-
rii materiale și spirituale 
ale omenirii.

Marile înfăptuiri în do
meniul științei și tehnicii 
românești, sînt o dovadă în 
plus că în țara noastră ști
ința este pusă în slujba o- 
mului. Descoperirile -științi
fice se bucură astăzi pe

Raport muncitoresc
tU'mure an. uao h

bil, ce] al minerilor din U- 
ncani, a raportai îndeplini
rea sarcinilor proprii, iată 
și roadele muncii harnici
lor mineri din Uricani: un 
plus de 9 300 tone de căr 
bune cocsificabil, 3,2 mi
lioane lei peste pian la va
loarea producției nete.

@ Colectivul LKJ.U.M. 
Petroșani, unitate tinâră a 
Văii Jiului, .mecanic șef" 
al minerilor din ba<ăn, în
cheie primul an al actualu
lui cincinal cu depășirea 
valorii producției nete pla
nificate în proporție de 2,2 
la sută. Beneficiul supli
mentar realizat este de 3,2

milioane lei. Productivita
tea medie a muncii pe în
treprindere a fost depășită 
cu 1,6 la sută. Valoarea 
pieselor de schimb pentru 
utilaje miniere realizate 
peste prevederi se ridică Ia 
17 000 000 lei.

@ Intr-un domeniu de 
esență al activității mi
niere — deschiderea viitoa
relor orizonturi de extrac
ție, a capacităților produc
tive de perspectivă — co
lectivul sectorului IV' — in
vestiții al I.M. Paroșeni a 
îndeplinit planul anual în 
primele 11 luni, toate brigă
zile acestui colectiv rapor- 
tînd depășirea intre 1 și 
16 la sută a propriilor sar
cini de plan.

plan mondial de valoroase 
aprecieri. Cel mai grăitor 
exemplu că în România ști
ința, servește interesele o- 
mului sînt înaltele distincții 
— Diploma de membru ti
tular al Academici Europe
ne de Științe, Arte și Litere 
și membru al Comitetului de 
Onoare al Academiei pre
cum și Insigna de aur a A- 
cademiei — acordate tova
rășei academician doctor 
inginer EI. ENA 
CEAUȘESCU, prim-vice- 
prini-ininistru al guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, președintele Con
siliului național pentru ști
ință și tehnologie, repu
tat om de știință de renu
me mondial care și-a dedi
cat întreaga muncă de cer. 
cetare, întreaga viață în fo-

peți eforturile pentru a 
descoperi noi posibilități 
de ușurare a muncii mine
rilor, noi tehnologii de lu
cru menite să conducă la 
sporirea producției de căr
bune. Folosesc acest prilej 
pentru a ura — cu ocazia 
Anului Nou — celui mai 
iubit 1'iu al poporului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai sincere felicitări, 
sănătate, putere de muncă 
și tradiționalul „LA MULȚI 
ANI !“

Dr. chimist
Elena 1IINDOREANU, 

șef de laborator C.C.S.M. 
Petroșani

maistru I.U.M.P. : Lucrez 
la I.U.M.P. de peste un 
sfert de veac. Pot spune că 
am crescut odată cu uzina 
și că în prezent întreprin
derea cunoaște, ca urmare 
a politicii de industrializa
re a țării, o dezvoltare fă
ră precedent.. S-au cons
truit în ultima perioadă 
noi hale moderne și spa-' 
țioase, dotate cu mașini-u- 
nelte dintre cele mai mo
derne, s-au modernizat fiu. 
xuri tehnologice. în prezent 
constructorii de utilaj mi
nier sînt preocupați de în
făptuirea programului de 
mecanizare a minelor, pro
gram conceput de condu
cerea de partid și de stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului. 
Trebuie să spun că oame
nii muncii de aici au livrat 
în acest an minerilor mul
te utilaje între care aș a- 
minti: complexe mecani
zate. combine de abataj, 
foreze electrohidraulice. 
schipuri, o gamă variată de

’.osul omului, al progresului 
și civilizației umane.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, personal 
pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, că noi, cerce
tătorii din domeniul mine
ritului nu ne vom precu-

Noua can
tină de ia 
Petrila.
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și libe 
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Oameni
(Urmare din pag. lj

curia de a primi înaltul titlu de Erou al 
cialiste, de a participa la lucrările marc 
oamenilor muncii, unde am fost ales i-, 
al Consiliului național.

Tot astfel de gînduri de aleasă pre 
politica partidului și statului nostru, de 
a spori eforturile pentru a asigura țării ; 
cărbune am cules și de la alte colective 
Vale, fruntașii fruntașilor cum ar fi ve 
Miclea III și Iosif Clamba de la Lon 
Kovacs ele la Petrila, Titu Tcacenco dc 
și mulți alții, care au încheiat primțtl an 
cincinal cu performanțe deosebite, s-ai 
se depășească in vrednicie in anul vii 
meni de linia I se află și între prepa 
roești ni s-a vorbit cu mult respect des 
lui .Ștefan Perdi, Nicolae Inclănzan, ort 
lui Ion Postelnicu, ai lui Paul Gali, i 
yyorgyvari. Constructorii de pe șantier 
și-au desemnat fruntașii întrecerii socia 
soanele lăcătușului Petru Albu, betoni 
Boboc, dulgherului Ion Dumitru, fierar 
Iosif Borșodi, la T.C.H. de un renume 
bucură echipele de zidari conduse dc L 
tolache și Dumitru Roșu, tîmplarii lui

•■«■••■■■■•■•((■■■■■■■■■■■■■•■it ■■■>••<»■■
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Colinda țării pentru minerii Văii Jiului

O sărbătoare la ferestrele
de suflet ale minerilor generații

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă
Sintem dintotdeauna pe aceste locuri

„Sco- 
este de a 
propriu de a 
popor, viața 
in toate ma
mei caracte-

. 1 n inoasa, dovedesc 
școli, dascălii1 le in- 
elevilor dragostea 
frumos, pentru 

st ră-Petro- 
atita 

a
ent u- 

Un 
m.ant, 
artiști 

s-a
un cer 
albas- 

u-

Sîntem 
intînua- 
la timp 
tilajelor 
erii în 
de câr
ja Re- 
hotărî. 

1 mod 
e pre- 
tele ce- 
Songres 
list Ro_

ini-
la 
de

icnnolog, 
una din. 
ie fiice 
care lu- 
derea de 

i care își 
cui 
une 
;ivă
socialiste, 
varășului 
t, secre- 
>artidului. 

de la a- 
unim gla- 
regii țâri, 
mamelor 

i de pe 
■ un NU 
ui, un NU 
cu neu- 

ițărn pen- 
nace. Noi

puține 
străzile din 
șani au trăit 

animație, au degajat a 
viață, atîta cîntec, 
ziasm .și frumusețe, 
spectacol impresi 
grandios, cu sute de 
și mii de spectatori 
desfășurat, ieri, sub 
mai albastru decît 
trul, luminat de razele 
nui soare binevoitor de iar
nă. Dubași și jieni, pițărăi 
și torogoate, fluiere, clo
poței și năframe, podoabe 
și ciucurei, cojoace și o- 
pinci, călușari și „steaguri" 
de pițărăi, aeordeoane și 
tobe, sorcove și buhaie. 
mere și covrigi, cintece și 
zeci de colinde, colaci și 
jocuri populare, lume, mul
tă lume, o sărbătoare în a- 
devăratul sens al elivintu- 
lui.

laiul colindătorilor 
a fost deschis de pi
țărăii de la Jieț, 

(foarte frumoasă inițiativa 
Consiliului municipal

pionii ilar, de a prezenta 
in festival formații de co
lindători alcătuite din pio
nieri, copii care respectă, 
ciută și transmit prin uni 
colindele strămoșești 
Școlile generale nr. 6, 7, 
4 Petroșani, Școala genera
lă din 
că, in 
suflă 
pentru 
păși raita obiceiv i ilor 
moșe.șt i.

civili, cele mai bune forma
lii susțin programe a- 
traclive, colinde, așa .cum 
se face de mii de ani pe 
a est pămint românesc. 
Plugușorul, realizat de ac
torul Florin Plaur, de la 
Teatrul de stat Valea Jiu
lui, cu pionieri și elevi din 
toate școlile orașului Pe
troșani.. sorcova, „spusă1* de 
șoimi ai patriei de la gră-

P~ rin fața miilor de oa
meni prezenți la a- 
cest festival, opriți, 

pur și simplu, pe trotuare, 
de senzația pe care ți-o dă 
un colind de sărbătoare 
cîntat din tot sufletul, s-au 
perindat oaspeții noștri diiz 
20 de județe ale țării, cin- 
tînd și jucînd pentru toți 
locuitorii Văii cărbunelui, 
urtndu-le de bine, de pace, 
de fericire. Alaiul se 
dreaptă spre estrada 
fața Casei de cultură 
Petroșani, unde, în 
oamenilor muncii, 
ratori, mineri, 
tori de mașini,

în- 
din 
din 

fața 
prepa- 

construc- 
energeli-

dimța nr. 3, minunatele 
colinde ale oaspeților noș
tri (din Mioarele — Argeș, 
Alămar — Mureș, Răcă- 
tău — Cluj, Orăștioara — 
Hunedoara, Poeni — Cluj, 
Pojoga și Ohaba Ponor — 
Hunedoara și Bouțari — 
Caraș-Severin), au chemat 
în fața Casei de cultură din 
Petroșani sute și mii de 
oameni, care au trăit sen
timente de mindrie patrio
tică, asciiltînd 
neamului.

V-au -venit 
Noaptea 

tători“, cî

iul Argeș. ,,.lm fost primiți 
minunat în Valea Jiului! 
.Im venit eu trenul o zi și 
o noapte, dar nu ne pare 
rău. Am găsit aici oameni 
niinunați, cărora le-am co
lindat de bine din tot su
fletul" ne spunea înv. Ionel 
Pop și prof. Maria Popa, 
îndrumătorii colindători-

. lor din Poeni — Cluj.
entru cititorii ziarU- 
lui minerilor, mine- 

" rilor, din partea co
lindătorilor moțăuani, din 
judelui Argeș, întru cîn- 
lee și cuvînt, la fereastra 
de suflet a căutătorilor din 
adîncuri, „La mulți ani cu 
sănătate!“ ne-a transmis 
prof. Cezar Neacșu din co
muna Mioarele județul Ar-

colindele

V ait -venit colindători/ 
Noaptea pe la cîn- 

tători", cântau fetele 
din ansamblul căminului 

cultural Mioarele jude-

incolo de declarații și 
vorbe fr umoase, ce
ea ce s-a desfășurat 

ieri la Petroșani constitu
ie un prilej de a înțelege 
că munca și viața mineri
lor, că munca și viața oa
menilor din Valea Jiului, 
este respectată și apreciată 
de întreaga Românie. Le 
mulțumim oaspeților noș
tri și îi așteptăm și la a- 
nul ! „La mulți ani !“.

'.Obiceiuri ale sărbătorilor 
\ de iarnă păstrate peste 
I
I
I
I
I
I
I
II
I.
I.
I
I
I
I
II
I
I
I

Pornind de la convinge
rea că folclorul este oglinda 
vieții poporului, Ovid Den- 
sușianu, cel mai de seamă 
reprezentant al familiei de 
cărturari ce-și leagă nume
le de localitatea hațegană 
Densus, menționa : 
pul folclorului 
ne arăta felul 
simți al unui 
lui sufletească 
nifestațiile ei ___
ristice așa cum se răsfring 
in diferitele producțiuni păs
trate din timpurile cele mai 
vechi". Intr-adevăr, doinele,

număr mare de persoane - 
actori și spectaloii — între
gul sat chiar. Optimismul, 
ospitalitatea poporului ro
mân reprezintă alte însușiri 
care se oglindesc in aceste 
obiceiuri care, în marea lor 
majoritate, exprimă speran
țele puse în Noul An, do
rința de-a avea sănătate și 
putere pentru a munci ca 
belșugul să sporească.

Cele mai răspindite obi
ceiuri din Valea Jiului sînt 
colindele, pițărăii, brundu- 
șii, sorcova, plugușorul și 
capra.

baladele, colindele, basme
le, orațiile, bocetele și ce
lelalte specii ale literaturii 
populare sînt in măsură să 
oglindească caracteristici a- 
le ocupațiilor de bază ale 
poporului român, ale spiri
tualității românilor, stadiul 
de dezvoltare al limbii in
tr-o anume perioadă.

Una din importantele 
trăsături ale folclorului o 
constituie bogăția obiceiu
rilor tradiționale legate de 
sărbătorile de iarnă, de pri
măvară sau vară, de 
mente importante din 
omului.

Obiceiurile străvechi 
iarnă, prin varietatea 
amploarea lor, ocupă 
loc important în peisajul 
bogat ol tradițiilor, cuprin- 
zînd colindele, plugușorul, 
buhaiul, sorcova, zorile, 
turca, breaza, capra, jocu
rile cu păpuși, călușarii, 
teatrul popular cu tematică 
haiducească etc.

Unele - intre care sorco
va ocupă un loc central — 
sînt foarte vechi, rădăcinile 
lor încolțind în spiritualita
tea romană și dacică, fiind 
argumente majore alo sus
ținerii originii poporului ro
mân, a continuității și uni
tății romanilor pe meleagu
rile aflate de-o parte și de 
alta a orcului carpatic.

O altă importantă parti
cularitate a obiceiurilor le
gate de sărbătorile de iar
nă o constituie caracterul 
lor spectacular, teatral. Mai 
ales colindatul și plugușo
rul, sînt adevărate specta
cole la care participă

mo- 
vioțo

de 
și 

un

Plugușorul este firesc să-l 
intilnim - și în special u- 
nele colinde care vorbesc 
despre străvechea ocupație 
a locuitorilor acestor me
leaguri, păstoritul — de o- 
ceea nu surprinde 
că intilnim și unele varian
te ale Mioriței care ou cir
culat sub formă de_ S..„
(edificatoare sînt,' în acest 
sens, versuri finale ca 
„Închinăm cu- sănătate/Pe 
la gazde pe la toate").

Originală este prezența 
„brundușilor", înveșmîntați 
în cojoace de oaie cu bla
na în exterior, cu fețele 
mascate, reminiscențe ale 
unor străvechi și laice ma
nifestări practicate pe me
leaguri transilvănene. Ală
turi de ei se impun, în „pi- 
țărării", tineri colindători 
ciobani conduși de o căpe
tenie ce poartă o prăjină 
înaltă, ornamentată Io un 
capăt cu panglici și bati
curi frumos colorate, rostind 
urări de sănătate și belșug.

Sorcova, obicei 
împrumutat de la 
romani, cunoaște, 
diferențe, același 
care se urează in 
la Anului Nou, 
ani mulți și fericiți.

Aceste obiceiuri vechi, a- 
ceste creații exprimă opti- 
nismul poporului, omenia, 
înclinația spre spectacol, 
simț estetic, etic, dragostea 
de viață, aspecte majore 
ale spiritualității poporului 
român.

faptul

colindă

Nicolae 
de 

incer- 
e n a 
multă

Mircea BUJORESCU

Mircea MUNTEANU

intii
Trei cuvinte

loan CHIRAȘ

tuturor.

Ion. I. MIRIȚA

Scump
Nouă

vechi, 
strămoșii 
cu mici 
text prin 
diminea- 
sănătate.

Floarea păcii
Clocotitor, un dulce dor de miine 
irumpe blind din seve de sudoore 
e-otita rațiune-n orice facem 
la construirea erei viitoare, 
e ca și cum in sufletele noastre 
vom răsădi cotidian o floare 
ce va-nflori la fiecare faptă 
ce cu efoit în țel o vom preface. 
Să o păstrăm în primeniri de rouă 
această floare albă 
simbolizînd imaculata PACE,

Armina RALU
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Așteptat cu viu interes în Valea Jiului, 
Festivalul sărbătorilor laice, desfășurat 
sub genericul „Colinda țării pentru mine
rii Văii Jiului" a polarizat întreaga a'?n- 
ție și participare a oamenilor muncii din 
Vale, iubitori ai inestimabilelor obiceiuri 
strămoșești de iarnă.

Prin „Colinda țării pentru minerii Văii 
Jiului" putem spune că municipiul nos
tru a reunit, în aceste zile ale sărbătorilor 
ile iarnă, colindele, piugușoarc’c, pițărăii, 
călușarii, buhaiul, sorcova, capra,

Privesc grădina-mi dintre munți și mare 
Și-i simt miresmele de sărbătoare. 
Văd cum in horă fericirea-i prinsă 
In brațul meu și-n ochi adine cuprinsă.

E-o simfonie marea mea recoltă, 
în grîu și inimă crescind sub boltă. 
Ascultă lumea glasul patriei spre zare 
Și-n zbor acum e mai încrezătoare.

gravii lui Marin Dragii, fierarii-betoniști conduși .de 
Gheorghe llislca, mozaicarii lui Gheorghe Bețivu, 
instalatorii lui Constantin Tonciu. La I.H.M.P., intre 
cei mai buni meseriași se află strungarul Martin 
Ambrttș, turnătorul Marin Ștefan, specialistul in 
mașini de alezat Adalbert Svoboda și lăcătușul Ni
colae Ilovența. La întreprinderea de tricotaje din 
Petroșani cele mai vrednice s-au dovedit Ana Muce
nic și Anica Asavinei, tricotoare, Eliza Kovacs și 
Tinea Poiană, confecționere.

„Lista" celor mai vrednici oameni ai muncii din 
Vale este lungă, spațiul nu ne permite să detaliem, 
ceea ce este insă relevant, dăruirea in muncă și 
priceperea profesională sînt coordonatele morale nu 
numai ale unor oameni anume, ci ale unor întregi 
colective de muncă. Ele reflectă consensul faptelor 
de muncă, al roadelor cu lucida politică a partidu
lui, oglindesc un adevăr de netăgăduit al orînduirii 
noastre socialiste, democrația muncitorească impli
că astfel calității de constructor al socialismului nu 
numai meritul reprezentativ ci și dreptul de parti
cipare directă la edificarea viitorului luminos, la 
conducerea efectivă a societății. In acest fel, anul 

- 1981 se înscrie ca o verigă de preț în salba împli
nirilor socialiste, ce înnobilează chipul patriei, a 
apărări} și dezvoltării cuceririlor revoluționare ale 
poporului român, a cauzei păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Privesc grădina dintre munți și mare. 
Și-i simt miresmele de sărbătoare.
Și-s mîndru : fiii mei vor țese
In ie flor i din cele mai alese .'...

Am rupt. 
Cu inîini 
Noduroase, 
Dure,
De MINERI
Și-am călcat
Sub călciiul
Desculț
Și-am strivii
Sub pumnul
De fier
Al ORTACI LI 1
Care sparge
Zidul stincii, 
Scoțind
Din străfundul 
Planetei 
Lumina,

Falsele
File
Ale ISTORIEI
Scrise de monarhi, 
De împărați 
sau alți
asemenea 
încoronați
Și-am
Scris
Cu sîngele
COMUNIȘTILOR

Alături
De TRICOLOR,
De steagul
Roșu,
Al PARTIDULUI 
CONDUCĂTOR
PE STEMA :
„REPUBLICA"
Nume

Prezentul strîns în inimi 
dă zvon de sărbătoare. 
Cu gînduri aurite 
pășește spre progres 
poporul unei țări 
din vis coborîtoare 
purtînd în suflet fapte 
și hotărîri primite 
ia marele Congres. 
Stă chezășie țării 
cununi de împlinire 
lăsat este să zboare 
imbold străbun de muncă 
suprema dăruire 
spre-a duce zborul nostru 
spre comunism, spre soare 
Lumină spune gîndul, 
izbindă spune brațul 
strămoșii noștri fauri 
eu sînge-au scăldat glia 
să-și aibă libertatea. 
Știu trei cuvinte care 
sînt cît eternitatea 
Partidul —Ceausescu — Rine a.

Rachela BARCA

l 
f
*
*
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Prezente 
românești 

peste hotare
ALGER 29 (Agerpres). 

în continuarea vizitei 
în Algeria, șeful Depar
tamentului pentru cons
trucții în străinătate, Ion 
Stănescu, s-a întîlnit cu 
miniștrii algerieni ai 
urbanismului și locuin
țelor, energiei și petro
chimiei, sănătății și tu
rismului. Demnitarii al
gerieni au apreciat e- 
voluția bună a relațiilor 
româno-algeriene, evi
dențiind contribuția 
personală a președin
telui României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
la impulsionarea, adîn- 
cirea și diversificarea 
legăturilor de prietenie 
dintre țările șl popoare, 
le noastre.

Plenara C. C
al P.C. din Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). 
La Hanoi a avut loc ple- 
nala C.C. al P.C. din Viet
nam, care a dezbătut do- 
cumentele legate de apro
piatul Congres, al V-lea, 

’al partidului, precum și li
niile directoare și indicato
rii planului de stat pe 
1982. După cum se arată în 
comunicatul dat publicită. 
ții, plenara a acordat o 
atenție deosebită sarcini
lor și măsurilor menite să 
ducă la dezvoltarea în con
tinuare a producției agri
cole și industriale.

Arme
Agresiunea Republicii 

Sud-Africane împotriva Re. 
publicii Populare Angola 
a confirmat ipoteza, de 
mult exprimată, că regimul 
rasist a devenit un stat mi. 
litarist. în cursul operațiu
nilor care au avut loc în 
august și septembrie în su
dul Angolei, unitățile mo
torizate ale R.S.A. au fost 
sprijinite de artileria grea, 
blindate și aviație. în an
samblu, Pretoria a demons
trat că posedă o armată pe 
care revista americană 
„Newsweek" o numea „o 
puternică forță de masacra- 
re“.

Potrivit Institutului in
ternațional de studii stra
tegice din Londra, armata 
regulată a R.S.A. numără 
92 709 de oameni, cărora 
li se adauga 400 000 de re
zerviști ce pot fi imediat 
mobilizați. Ea dispune de 
300 de tancuri, 1400 de 
blindate și 239 de avioane 
de luptă.

După cum remarcă „New
sweek", guvernanții R.S.A. 
nu ascund că au nevoie de 
aceste forțe pentru a men
ține regimul de apartheid 
in interiorul țârii și pen
tru a duce un război îm
potriva așa numiților „re
beli" din Namibia, conside
rată ca o cvasicolonie a lor. 
Aceasta este numai o par
te a adevărului. Fapt este 
că Pretoria folosește supe
rioritatea sa militară și 
pentru acțiuni agresive în
dreptate împotriva tinere
lor state independente și, 
in primul rînd, împotriva 
vecinilor săi. Altfel spus, 
armata sa servește drept
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încheierea lucrărilor
Consiliului Central Palestinian

DAMASC 29 (Agerpres). 
După cum informează ă- 
genția palestiniană de știri 
WAFA la Damasc s-au în
cheiat lucrările Consiliu
lui Central Palestinian — 
organism alcătuit din re
prezentanții tuturor foru
rilor de decizie palestinie
ne, ce se reunește între 
sesiunile Consiliului Na
țional Palestinian (parla
mentul). tn cadrul lucră
rilor, desfășurate sub con
ducerea lui Khaled Al-

Fahhoum. președintele Con
siliului Național Palesti
nian, au fost examinate ul
timele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu și 
din lumea arabă. Partici- 
panții — subliniază agenția 
— au reafirmat atașamen
tul față de rezoluțiile Con
siliului Național Palesti
nian și față de programul 
politic provizoriu al Orga
nizației pentru Eliberarea 
Palestinei privind iniția
tivele vizînd reglementa
rea problemei palestiniene.

Sesiunea Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba

HAVANA 29 (Agerpres). 
Adunarea Națională a Pu
terii Populare a Republi
cii Cuba, reunită în sesiune 
constituativă a celei de-a 
II-a legislaturi, l-a reales 
pe Fidel Castro în funcția 
de președinte al 
lui de Stat și al 
lui — anunță 
Prensa Latina.

Consiliu- 
guvernu- 

agenția

REPREZENTANTUL PER
MANENT al Ciprului pe 
lingă Piața comună și-a 
exprimat protestul împotri
va politicii 
a CEE față 
re este stat 
orgnism.

DE PESTE O SAPTAmI- 
NA termometrele din ora
șul Iakutsk indică ziua 
temperaturi sub minus 53 
grade Celsius, iar noaptea 
sub minus 57 grade. Din 
cauza pîclei datorate geru
lui, razele Soarelui nu pă
trund pînă la suprafața 
Pămîntului și astfel felina
rele sînt aprinse ziua și 
noaptea fără să reușeas
că, însă, să lumineze la 
distanțe mai mari de zece 
metri.

discriminatorii 
de țara sa, ca- 
asociat la acest

de prim-vice- 
a

în funcția 
președinte 
Raul Castro.

Conform 
Constituției, 
Fidel Castro 
spre aprobare 
noul Consiliu de Miniștri, 
care prezintă puține modi
ficări în raport cu guver
nul anterior.

foșt reales

prevederilor 
președintele 

a prezentat 
Adunării

xcurl
PREȘEDINTELE EGIP

TULUI, Hosni Mubarak, a 
avut convorbiri cu minis
trul apărării al Sudanului, 
Abdel Magid Hamid Kha
lil. într-o declarație făcută 
presei la încheierea între
vederii — relevă agenția 
QNA — Khalil a arătat că 
în centrul convorbirilor 
s-au aflat cooperarea mili
tară și situația din regiune.

POPULAȚIA SUEDIEI 
este în prezent de 8,324 mi
lioane persoane, înregis- 
trînd în cursul unui an o 
creștere cu numai 6000 de

pentru agresori
instrument de luptă împo
triva mișcărilor de elibera, 
re națională pe continent. 
Pentru aceasta, cheltuieli, 
le militare ale Pretoriei au 
crescut foarte mult. Dacă 
în cursul exercițiului finan
ciar 1960/1961 ele se ridi
cau la 44 milioane de ranzi, 
în 1980/1981 ele au depășit 
1,89 miliarde de ranzi I

începînd prin a vinde 
Pretoriei arme confecțio
nate, firmele occidentale 
au creat în R.S.A. mai în- 
tîi întreprinderi de asam-
MV a an** a !— a a a mva a .

Notă
9 9999 9 9 99999 9

blare a tot felul de arme, 
apoi întreprinderi cu ci
clu complet. Concernul 
vest-german „Siemens" a 
ocupat o poziție-cheie în 
electronică. Gigantul chi
mic englez „ICI". împreună 
cu „BASF" și „Hoechst", 
vest-germane, au construit 
uzine de explozive. Cu a- 
jutorul firmei franceze 
„Matra" s-a conceput fabri
carea rachetelor „Cactus" 
(sol-aer). Monopolul ame
rican „1TT" produce in fi
lialele sale din R.S.A. uti
laj electronic destinat ba
zelor navale sud-africane.

A apărut, astfel, un corn, 
plex militaro-industrial 
care grupează opt uzine de 
material de război și pes
te 600 de firme concesio
nare. Corporația de stat

ARMSCOR este centrul 
complexului. întreprinde
rile sale livrează avioane 
de luptă, artilerie grea, ra
chete teleghidate, echipa
ment electronic, arme ușoa
re și muniții. Potrivit coti
dianului sud-african „Fi
nancial Mail", valoarea pro
ducției ARMSCOR s-a ri
dicat anul acesta la 1400 
milioane de ranzi.

în noiembrie 1977, Con- 
iliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat o hotărîre care 
impunea embargoul asupra 
tuturor furnizorilor de ar
me și material militar că
tre R.S.A. Fără să se opu
nă deschis acestei hotărîri, 
puterile occidentale au cău
tat mijloacele pentru a 
furniza secret arme rasiș
tilor sud-africani, cărora 
continuă să le livreze prin 
mijloace ocolite. Motivul 

. acestei politici îl constituie 
dorința de a consolida pu
terea rasiștilor din această 
țară și controlul lor asupra 
Namibiei. R.S.A. și Nami
bia sînt pentru ele, inainte 
de toate, rezerve prețioase 
de resurse minerale.

Bogățiile naturale ale Re
publicii sud-africane sint 
exploatate mai puțin de 
firmele loiale decît de so
cietățile străine, îndeosebi 
americane. Aproape 300 
de monopoluri din Statele 
Unite au investit in econo
mia R.S.A. aproximativ 3 
miliarde de dolari. Exploa
tarea inumană a muncito
rilor africani, lipsiți de 
cele mai elementare drep
turi. aduce investitorilor 
beneficii fabuloase.

Convorbiri 
franco-e^nș

ATENA 29 (Agerpres). 
Ministrul relațiilor exter

ne al Franței, Claude Cheys- 
son, a fost primit, marți, 
de președintele Greciei, 
Constantin Karamanlis, și 
de primul ministru, An
dreas Papandreu. De ase
menea, el a avut o nouă în. 
trevedere cu ministrul de 
externe elen, Ioannis Ha- 
ralambopoulos. Convorbi
rile care au avut loc cu a- 
cest prilej s-au axat asu
pra problemelor bilatera
le abordîndu-se și o serie 
de aspecte ale actualității 
internaționale. ~ ' 
au fost analizate 
dintre partidele 
din Grecia și Franța.

Referindu-se — într-o 
declarație — la relațiile 
Franței și Greciei și la 
legăturile pe linie de partid, 
ministrul Claude Cheys- 
son a subliniat: „Există o 
dorință comună la cele do
uă țări de a găsi un nou 
drum spre destindere, în 
pofida tensiunilor de mo
ment, și de a contribui la 
realizarea păcii în Orientul 
Mijlociu".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnișoara
Noorie ; Unirea : Ca
riera mea strălucitoare.

PETRI LA : Vom trăi 
și vom vedea.

LONEA : Trecătoarea. 
ANINOASA : Alarmă 

în nori.
VULCAN — Luceafă

rul : Strada Petrovka.
LUPENI — Cultural : 

Corleone ; 
în spatele ușii de

URICANI : Alo, 
rizează străbunica.

Totodată, 
relațiile 

socialiste

persoane — se arată în da
tele publicate de Biroul 
central de statistică. Un ni
vel atît de scăzut al nata
lității în Suedia a fost în
registrat ultima dată 
urmă cu 100 de ani.

în

JUNTA DE GUVERNA- 
MlNT 
lungit 
de 30 
sediu,
teritoriul național de la 6 
martie 1980.

din Salvador a pre- 
pe o nouă perioadă 
de zile starea de a- 
în vigoare pe întreg

viața școlii. 
Retrospectiva 
zicală — 
Tragerea 
mortizare
Revista 
României.
Almanah 
resc.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Republica la 
împlinirilor.
Odă Republicii 
Spectacol literar 
muzical-coregrafic 

Teatru TV. Co
moara din deal, 
de Corneliu Marcu. 
Telejurnal.

1981. 
de 
ADAS.

Cîn tării
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Muncitoresc:
sticlă, 

ate-

16,00 Telex.
16,05 De ziua Republi

cii. Citece patrio
tice si revoluționa-

pionie-

Mica publicitate
SCHIMB apartament 

din Paroșeni strada Lăcră
mioarelor bloc I ap. 14, în. 
călzire centrală, cu similar 
Petroșani. (1326)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ușure- 

de 
de-

Iu Doru, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani. O 
clar nulă. (1318)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Albei 
Aurel, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (1322)

PIERDUT legitimație spe
cială de 
eliberată 
troșani. 
(1321)

călătorie nr. 376, 
de A.U.T.L. Pe- 

O declar nulă.

dePIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Armean 
Nistor, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1319)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciurea 
loan, eliberată de I.M. Uri- 
cani. O declar nulă. (1323)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roca 
Georgeta, eliberată de în
treprinderea de morărit și 
panificație Petroșani, 
declar nulă. (1320)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Ileana, eliberată de 
pronosport Deva. O 
nulă. (1324)

Suciu
Loto- 

declar

drept-PIERDUT ștampilă
unghiulară I.A.C.C.V.J.
Petroșani „Cantina 
noasa". O declarăm 
(1325)

Concursuri de
Organizat de casa pensio

narilor din localitate, avînd 
ca inițiatori doi pasionați 
ai șahului (loan Ocroglici 
și Iuliu Peter), la Lupeni 
s-a desfășurat concursul de 
șah, dotat cu cupa trans
misibilă „Lupeni ’29".

Aflată Ia a doua ediție, 
competiția care a durat 70

Cadeții Jiului

de zile, a antrenat la 
treceri munciotri, ingineri, 
elevi și pensionari. S-au 
jucat sute 
șah, multe 
tractive și

Pentru a 
secutiv, primul loc în 
trecere a fost cucerit 
Ion Caragea, maistru 
canic la sectorul II al 
nei Lupeni. Pe locurile II 
și III s-au clasat Gheorghe 
Alexandru, tehnician 
șantierul de construcții, 
respectiv, Adalbert Biro 
lev în vîrstă de numai 
ani.

de partide 
dintre ele 
pasionante, 
doua oară

de
a-

con- 
în- 
de 

me- 
mi-

la
Și 
e- 
14

Celor trei ciștigatori ai 
concursului de șah, din 
partea casei pensionarilor, 
organizatoarea atractivului 
concurs, le-au fost oferite sti
mulente materiale, diplome 
și cupe.

Nici nu s-a terminat bine 
primul concurs că a și în
ceput altul aflat, în pre
zent, în plină desfășurare. 
Organizat de Asociația spor-' 
ti vă Preparatorul Lupeni, 
concursul este dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie".

T

pe locul II
Timp de trei 

polivalentă din 
găzduit a doua 
competiției de 
organizată de 
sportivă „l 
localitate. Au 
Universitatea Craiova, Me
talurgistul Cugir, Minerul 
Certej, Aurul Brad, Explor- 
min Deva. Reprezentativa 
Clubului sportiv Jiul din 
Petroșani, antrenată de Er
nest Ilca, s-a comportat în 
general bine, reușind să 
cî.știge cu 7—3 cu Metalur
gistul Cugir, 8—0 cu Mi
nerul Certej, 7—1 cu Au
rul Brad și 3—3 cu Ex- 
plormin Deva, clasîndu-se 
în final pe locul II. Sorin 
Ghițan a obținut diploma 
de cel mai bun portar, iar 
Adrian Dodu cea de golge- 
ter al competiției, cu zece 
goluri marcate. S-au mai 
evidențiat Sorin Henzel, 
Daniel Timofte și alți com
ponent ai echipei noastre.

zile, 
Deva 

ediție 
minifotbal 
Asociația 

.Explormin" din 
participat :

sala 
a 
a

Avram MICA

1

%

• Turneul internațional de fotbal de la Nisa, 
pentru echipe de cădeți, s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Italiei, care a întrecut în finală cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația Franței. Unicul gol a fost 
marcat de Simenotta.

în meciul pentru locurile 3—4, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 1—0 (0—0) formația 
Belgiei.

9 Pentru a doua oară consecutiv, tradiționalul 
„Balonul de aur", care se atribuie în fiecare 

celui mai bun fotbalist european, a fost cucerit 
jucătorul vest-german Karl-Heintz Rummenigge 

la echipa Bayern Munchen. Pe locurile următoare 
fost clasați compatrioții săi Paul Breitner (Bayern

trofeu
an 
de

'de
au

■ Munchen), Bernd Schuster (F.C. Barcelona), francezul 
; Michel Platini (St. Etienne), sovieticul Oleg Blohin 
: (Dinamo Kiev), italianul Dino Zoff (Juventus Torino). 
: La ancheta revistei „France Football" au partici-
; pat 26 de ziariști sportivi din Europa.
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